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 . . روطتلا مع وه رصملا اذه

 . . روت یف ءیش لک

 ةيدالا روصلا . . ديلاقتلاو قالخألا . . ممافلاو ےھلا .. دناقعلاو راكفألا

 . . مالعإلا لئاسوو تالصاوملا لثاسو ٠ . لك الاو سلاو نكسملا . . ةايحال

 !ناسنإلا . . ةا. . لسلاو برملا

 نم روطتلا طظفل اف ركذ بال ةظل رأل لب . . ةعاس رم الو م ری الو

 ١.. رخأتلا» قرشلاو «ضحتملا» برنلا ىف .. ضرألا ىمقأ ىلإ ضرألا ىمقأ

 !ناککم لک یف

 ةرکف هيف لخدنال دحاو مومقم الو دحاو لع الو دحاو ءىش جود الو

 روطتلا ةركسف لالخ نم الإ اباك ةايملا ىف ايش سانلا روصتي الو . . روطتلا

 ! نایک لکو ءیش لکل مشت تلا
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 نأ دب الف « ةروصلا هذيب سانلا مابفأ ىلع روطتلا ةركف لوتس نيحو

 تابث  تابثلا لشي س ةب رشبلا سح ین س نہدلاف ! نيدلاب مریکفت مدطصي

 ثابتو . ےھافملا تابثو . ملا تابثو . ةدابملا تابثو . ةديقملا تابثو . هلإلا

 . ةايملا تابثو . ديلاقتلا

ثلا اذه لشي ةي رشبلا سح ىف نيدلا ماد امو
 مدطصي نأ دپ الف « هلك تاب
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 لع ءىش ىأ یف تابثلا روصت قیطیال ىذلا « لماشلا روطتلا موهن امسح ف

 . نالا ةركفوأ هللا ةركف ناك ولو « قالطإلا
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 امني ماقو . نيالا موني روطتلا ةركف لعفلاب تمدطصا برفلا فو
 یہتناو . ینیدال ساس ىلع ماق ىذلا « ةطهنلا رصع » ذنم فينع عارص

 . ةسايسلاو عاتجالاو داصتقالا نعو . ةيلمعلا ةايلنا نع نيدلا ةيحنتب حأرصلا
 مليم نوعبشي . . دارفألا ةايح ىف ليئض نكر الإ هل قبي لو .. نفلاو معلا نعو

 كواسلا ىف ندا ملامت ضعب عابتا وأ ء ةسيكلا ىلإ باهذلاب هيلإ ىمخشلا

 . نيدلا ةركسفل ةداضلا هانا امك اهلك ةيعقارلا ةايلأ انب « ىصخشلا

 نيدلا نأل رشع مساتلاو رشعنماثلا نون رقلاىف اداح ناك ى ذلا عارصلا رتفو

 ىضرلاالإ ميسو ىف دعي م نيدلا لاجرو نينيدتلاو« عارصلا ىلع ةردقلا هل دعت مل
 ةلواحع وأ . . كرحتملا بكرلا نع لازعنالاو « ةيصخشلا ةمالسلاب ةميلغلا نم

 « روطتلل اليلذ امبات هلعجو (1) نيدلا « رر وطت » قيرط نع بکرا كاذب قاعملا
 1 ةايلا ةدايت نع زجع نأ دعب
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 !روطتلاو نيدلا نيب امناق عارملا لازا ٠ . <« ىالسإلا , .. قرشلا ىف امأ
 ةديتك ء ريهاجلا سوفن ىلع هتضبق هل تلازام - ةيحا نم س نيالا نال
 تيتفتل لدبي ىذلا مخضلا دملا مغر « كواسو عقاوک ن نکي ۾ نإ ةركفو
 .. ةديدج راكفأو ةديدج ماف ابنع تاماتهالا لي وحو « امميطحو ةديقعلا

 ىعادصلا روطتلاال . . دعب ءادم غلبي  ىرخأ ةيحا نم « روطتلا » نألو



 موغا هثاوطأ ىن لمح ىذلاو « برغلا نم بواجم ا ىداصتقالا الو ىعاتجالا الو

 ةايحلل “ ىنيداللا

 ! ةکرعم كانه لازا مش نمو

 ةجرد فالتخاب ةكرعملا نم ميفقوم فلت روطتلا داورو باتكلاو

 كارلا ةرادإ ىف مهتحارص ةجردو « ىبرغلا ركفلاب مهغابطصا

 نأ نبني ملظملا ىضاملا نم ةيقب هتإ لوقيو « ةحارص نيدلا مام ممفعف

 ! رونلا رصع ىف شيعت نأ حصيال ةفارخو . . لوزت

 ءارو رةتسيف « ةحارص نيدلا اهب جاب ىتلا ةأرملا هسفن ىف دجال مهضعب و

 لك مجاهي كانه نمو . . « نالا لاجر د وأ < ةيعجرلا راكفألا » ةجابم

 نأ الثم ميطتسي الف . قورلاو دالإلا ةمهت نم نمآ وهو ةيليدلا مانا

 . اممراحم وأ اپاجر ىلع ةأرملا ةنيز رقي هنأل ىمجر - هلاحبس - هللا نإ لوق

 ! لوقلا اذه هللا ىلإ بسني الف « ريهاجلا ةبضنل ةلاحال هضرعي حقرلا لوقلا اذمف

 هللا نإ لوقي نأ - الثم - رجم الو 1 نييمجرلا نيدلا لاجر ىلإ هبسنيو
 جاوزلا جراخ ةيسنج ةقالع ىأ مایتو « ةشحافلا مرح نيح "طخ  هناحبس

 «ةيمجرا يهافلا * نإ لوقيو !هناجپس هللا ىلإ مرحتلا اذه بسا الف . ىعرشلا

 ىنبني ةيلاب ىهافم ىه نيسنجبا نيب تاقالعلاو تاقادصلا مرح ىتلا « قالخألل

 ! لوز نأو . . روط#ت نأ

 تاعي رشت نم هيفام نكلو (1) ةايجةيماس راكفأ نيدلا نإ لوقب مضعبو

 . . تريغت دق فورظلاو . . ةنيعم فورظو نيعم رصعل لز دق تاهمجوتو

 ايلا حم الو « عيرشتلا ف لخدنتال « ةيفاص “ احور د نيدلا ءاقبإ نم دبالف

 نم اممنمو « ةعيفرلا هراكفأو ةيماسلا هيناعم ىلع ءاقبإلا لجأ نم . . ةيعقارلا

 !نيدلا حور نم ةياده الب سالا كرتتو « سسس ءروطتلا ريغ عقارب مادطصالا
YY . 



 ةينيدلا مانلا ج جاہ اعإو . . قالطإلا ىلع ندلا ما رک دوال مهضعبو

 .ةداصتقاوأ ا ركفوأ ةيعاتجا محام نيا اه ت ةقالعال « مانك د

 اذهكرتي و .. ىراضملاو ىبلملا روطتلاو « رصعلا حور عمامیشم مدمل اغخسيو
nh . . 8 0 n “e 4نيدلا رك دل اقالطإ ضرعتب نأ نود ةينیدلا قلا مط نمل هلعف لمغي فيخستلا ! 

 راکفأ نم ثب دیریام لک نیدلا ىلإ بسنپ س طیروتلل س مہضعیو

 حيي ويف .. رصع لك ىف ةايحلل هتيحالصو نبدلا ةنورم ةجحم « ةبروطق »
 ةشحافلا نود ) نيسنا ني تاقالعمايق حيو ٤ ةأرملا نزا حبو ٤ طالتخالا

 ابصيحعو اماذ ةيليدلا صوصتلا لب ماخما دقن جيبو (! بدأتلا باب نم

 نيدلا ضقن يبي ىرخأ ةرابب وأ ( 1 مايند رومأب لعأ ساتلا نأل ) اهب اهريغ

 ! روطلاو ديدجتلا ةجحم هلك
 بوجو نع 1 صالخإ یف نوبتکی ۔ ! نیعودخلا نیاضملا متع

 ! نایسنلا ایاوز یف لزعنیو ‹« بکړلا هتوفیال تح نیدلا رب وطت
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 « نوفقللا » امناهذأ ىف اهبصي يتلا ةفلتجلا تاءاحإلا برشقت ريهاجاو

 قيقحتلاو ربللاو لاقملاو ةيحرسملاو ةصقلاو بادكسلا : مالعإلا لاسو فاخم

 سلاو ةعاذإلاو . . ةروصملا ةتكسنلاو ىروناكيراكسلا ممراو ىنحصلا
 یعو یف - عرطصتو « مہصوفن یف رودت مالا هذه لظتو ٠ نویزفیالار

 ینا مضمر . . ةنيابتم جلا كلذ نع جتنتو . نبدا مورفي د عو رغ وا

 ىف ندا لز عني مو ٠ نالا ةرلاد نم ح.رملا جورا ىلإ رمالا هب

 دقو ٠ موصيو ىلصي : هیاق لخاد یف « ندتیف د . . ةايلا نع هنادجو
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 ٠ هلانب كرتيف ء ء روطتلا » هام لكب ةعقاولا ةايطا سراج من « حمو کب

 دير « رصعلا » نأل « نابشلا للاخ و « ةبكرلا قوف نيئاسف نسبلي - الثم

 دمجتي ميضعبو . رصعلا « ةضوم » ىلع نكي نأ هتاتبل دير وهو « تالذ

 املك ةكرحتتملا ةايملا مداح و <« ندا یھ امني ةنیعم محام ىلع - رجح یف

 | نوعنصي اذام نوردی ال « ةربح ىف نولظب مېضعب و . نیدلا ىلع جور امال
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 . . نيدلا ةيضق ةبجاوم ىف ء روطملا ةيضق لوانثي ثحبلا اذهر

 . ليبمفت نود نكلو ةقباس بشك ىف لبق نم عوضولا اذه تلانت دقو

 < کًایند رومأب لعأ متا ٠ لصف ىف ب ةرشابم ةروصب - ةرم لوأ هتلوانت

 ء روطتلا ةيضق نع اعی رم اثیدح تد ¢ لوسرلا نم تاسبق » باتک یف

 .كاذو اذه ةجلاعم ىف مالسإلا ةقيرطو « ناسنإلا نايك ىف روطتلاو تبافلا نعو

 مومنلانع امف ثثدح  دیلاقتلا ةكرمم » باتک نم نیلصف یف هتلوانت م

 ۃایحلا یف رثا فیکو « لیطاباو قئاقح نم هتایط ف لمح امو ؟ روطتلل یبروألا
 . رامعتسالا قيرط نع قرشلا ىلإ هاودع تلقننا مث ةيبروألا

 ناودمب < ةيئاسنإلا سفنلا ىف ثاسارد د باتک الصف هل تدرفأ مش

 <« ناسنإلا نايك ىف روطخلاو تباثلا »

 ثحم ىف عوضولا لوانتأ نأ ةرم لكى سن ىف دياز تناكةبغرا نكلو

 ٠ قيرطلا ءانأ ىف ايبضرع الرانث ال « صصخشم

 ىلا اياوزلا ميج نم عوضوملا هيف تلوابت ؛باتكلا اذه ناك اريخأو

 . ءاوس یالسإلاو یبرغلا رکسفلا یف « یرطاخ یف تلاج



 : ةيسير اياضق میر لوانتي وهو

 . ةيرغلا ةايلا ىف هجناتنو هبابسأو ء روطعلا ىب رفلا مولا
 . ةريفتم بفأوجو ةثباث بناوج نم هيلع لمتشن امو ةي رشبلا ةرطفلا ةقيقح

 روطتملاو تباثلا ةلاعم ف مالسإلا ةقيرطو « ناسنال » ىالسإلا موغا

 . ةيرشبلا ةايح ىف

 هلع امو« مالسإللو ةيب رفلا ةراضحلل نهارلا فقوما لوانتت ةمبارلا ةيضقلاو
 . ةيرشبلا لبقتسمل ةلالد نم فقوملا

 ةروطملا ةديدش اطوانتي ىتلا اياضقلاو ء كش اذه فام عساو عوضولاو

 ةداج ةضيفتسم ةعساو ةسارد ىلإ ةجاح ىف وهو . ةايحلل ةيلالا هافمل ةبسشلاب
 . ةبرشبلا ةايلاو ىرشبلا ريكا یحانم لک ف

 . لالا ةعيبطب عوضوملا بناوج لکل اذہک ث حب عستی امو

 .ركقتللبابلا حتفينأ هبسحلب .اهرهوجىف ةيضقلا لوانتينأ هبسح نكساو
 (ءلاوحألا ميج ىف ركشلا هلو دحل ا هلو .. هلابالإ يفوت اف كلذ ىف حجم نإف

 باق ر



 رولا
 ىفاہلك ةايللا ىلع رطيسلا عباطلا وه « تابثلا » ناك ىطسولا روصعلا ىف

 .. بالغلا كرحتملا ىلا طاشنلا نم ةرود ذخأ دق ىمالسإلا ملاملا ناكو . برف

 . ءىطبلا ردتلا دوكراا ىلإ وأ ءودملا ىلإ نكر ذخُأ مث

 عضولا نم دمتسم وه اك « نيدلا نم ًادمتسم ابرو یف تابثلا مومفم ناکر

 . نرالا تباثلا یعاتجالاو ىداصتقالا

 نيب ةقالع ىأ .. «ةديقع»  ىنروألا ىسضكلا همومفم  نیدلا ناک

 اذه امأ . ةايملا عقاو دليلق الإ شالو ء نادجولا رحت برزلاو دبملا

 ءاوهأ نمةدمتسو « ىامورلا نوناقلا نم ةدمتسم تاعي رش هکحیتف متارلا

 .نيدلاب اه ةقالعال ةينئو لوصأ نم س ةباهلا ف-ةدمتسم ىأء« عاطقإلا ماكس

 اطابتراو ‹ هللا یف اداقتعا یأ موهم اذهب « ةديقع » نيدلا ماد امو

 ى هلق . ةماكسلا ىنعم لكب « تبا » وف .. هيلإ ًايحور ادبعتو « ه ًاينادجو

 . تابثلا نم تول كلذك لثمب هيلإ ملطتلا ف نادجولا ةتيرطو « تباث نادجولا

 ناك  ىبروألا ىسنكلا همومفم س نبدلا نأ انضرف ول تح انن ىلع

 نادجولا کي تيد ىأ [ ةقيقحلا ىف هلا دنع نم لزم وه اک ]الماش اک اید

 . ةيعاجالاو ةيداصتتالا مبعاضوأ سال عرشيو « تقولا تاذ ىف ةعقاولا ةايحلاو

 ىلع یردن الف . . یدرفلا مک واسو مہتادابع مف عرشي ام بناج ىلإ ةيسايسلاو

 تاموكحلا تمادام « ىبروألا عمتجلا ةروص حبصت تناك نيك قتيقحتلا هجو

 ! نيدلا اذهب كحال ةيبروألا

 مالسإلا رود نأ س خراتلا نم - نيقيلا هجو ىلع ل نامإ

 . .كلذک نکی م



 امف ناك « تقوا نم ةلب وط ةرتف ىوايسلا هموم ىلع ظفاح دق لوا وف
 ىذلا ىزجلا داسفلا نم مغراإ ىلعو . ءاوسلا ىلع ةعقارلا ةايحللو نادجوأل عرشي

 نإف « ةبومألا ةلودلا دع ذدم اركبم امباصأو « ةيمالسإلا ةموكسلا باصأ

 نرقلا ىف . . ريشألا رصملا ىفالإ « طق عمتجلا نع ةلزع ىف شي م « نيا »
 ‹ رصم ىلع نويلبات اهداق ىتلا ةيبيلصلا ةلجلا دعب « هالتامو ىداليلا بشع نماثلا“

 ةيزيلجناو ةيسنرف + ىعالسإلا ماعلا ىلع ةددعتم ةيبروأ ةيبيلص تاله اهشعبتو

 ىبرح « راعتسا د ةروص ىف . . ةيكيرمأ 2 . . ةيئاملأو ةدنلوهو ةيكيجلبو
 ةمناقلا ةياسملا ةموكسحلا ملخ ىلع ءدب یذ *یداب لعب . . یسایسو یداصتقاو

 . الإ ريغةصاخةنصبو «ىنابر ريغ عيرشنل كسلا غاضخإ و هللا ةمبرش ذيفنقب
 . . ديف لح ناکم لکی ف « اھروط » و ايلا « كرح د دق مالسإلا نأ ا

 . تاهاجنالا ىش ةلماش ر وطتلا تاي تناكو

 ثدحأ « ىداصتفالاو ىعاتجالا ءانبلا ىف اممماش امو ةيبرعلا ةر زإلا ىفف
 ةموكحسامكح ؛ ةكسامم ةمأ . « ةمأ » ىلإ ىلبقلاممتجلا لوح نيح ةمخيض ةكرح
 ةمَألا روعش ةءاهلا ىف اممم و «ءادحاو انوناق امف قبطتو « ةدحاو ةيزكرم
 تاذ دالبلا ىفو . ةلزعتلا ةقرفتلا ملاقألا الو تتسلل تاطاقللال « ةدحوملا
 > الا نوا ةدابع نم ةمَألا ررح نيح ةلئامم ةكرح ثدحأ ةقباسلا تاراضحلا
 طشزت کالا ةيدوبع ىف ةسييح تناك ىلا رعاشلا تقلطناف . . هللا ةدابع ىلإ
 . طاشنلا ناولأ فلت ر رجلا امهاجم ىف

 مستجاب لتتناف « ةمخض ةيداصتقا « ةكرح » ثدحأ لاوحألا ميج ینو ۰
 ىلع ةعانصلاو ةراجتلاو ةعارزلا ىلإ « ىعرلاو «.قرلا ةلحرم نم عساولا یمالسإلا
 ةلي وط ةرتف نیمم عضو ىلع یداصتقالا دوکرلا نود لاخ . . « یلود » یوتسم

 --ةيعاتجالاو ةداصتقالا « ةصاللا هتاميرشتب س هنأ كلذنم مأو . تقولا نم
 ماظن الف . تارسألاو دارفال یعاجالاو یداصتقالا مضولا « تاب » نود لاح
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 نوثرارثب ناظب دولاب « فارشأ » الو . ابروآ هتفرع یلاک « تاقبطلا » هيف

 عيطتسب « حوجفم » مسج وه امإو . ةدايسلاو يعاتجألا زكرلاو لاملاو ضرألا

 م . ضيضحلا ىلإ لزب نأو ةمقلا ىلإ مفترب نأ ىرخأب وأةليسوب هيف درف لك

 . ةنيعم ةرسأ وأ دحاو صخسش دي ىف تبت الف ثرإلا عي رشتب تاورألا تفتت

 « سانلاعاضوأ ىف ةمباد كر ح تدعو ء كاذ رقفتو اذه ىنغت انابلقت ةراجتلا مت

 زكأرملا نولدابتي امنإو “ هرقف ىلع لظب ريقفلا الو دبألا ىلإ اينغ قبي ىنفلا الف

 ةورألا نم اناولأ ثدحت ةيعانملا ندا ى « ةعانصلا د مش . لاوحألا تباقت امك

 ملاملا ىف ةكرملا روم اذكهو . . هناقالعو عاطقإلا ةو رث ريغ تاقالملا نم اناولأو

 . هاصقأ ىلإ هاصقأ نم ىالسإلا

 ةكر حى اببس مالسإلا خيرات تبحاص ىلا تاوزغلاو حوتنلا تناک كلذكو

 حتف لک, عف . تاراضحلا ةكرحوراكفألا ةكرحو شويجلا ةكرح . رخآ عون نم

 هنع وتت . نيب واغلاو نيبلاغلا نيب ىح لدابت ةكرح لک معمو . ةكرح دیدج

 . مال إلا موبفم ةبابنلا ىق امكحم « ةديدج ةيسايسو ةبداصتقاو ةيعانجا مدافم

 رک أ چراتلا نازيم یف ربتعت شو . . ةيململا ةكرطا تناك هلك ك لذ قوفو

 هجو ىلع ىه اإ و . لع درج تسيل یهو . ريخألا رصعلا لبقام ىلإ هيف ةكرح

 فيلات ةكرح . دادزتو ومشتو “ ىطعتو ذخأت ةكرح . « ةيباع ةكرح » ديدحتلا

 ماو قاطن ىلع [ ةماعلا تابتكملاو سرادملا قتيرط نع ] رشنو ةمجرتو

 ةيرظنلا مواعلاو ةيديرجتلا ةقسافلا ىف ةكرح . خبراتلا ىف لبق نم دومعم ريغ

 اوأشنأ نيدلا م نولسلا ءاململا نوكي نأ امتالالد نم كيو . . ةيبيرجتلاو

 عسوأ ىلع هوقبطو ء دعب ابف املك مولملا هيلع تراس ىذلا ىيرجتلا بهذلا

 ةايملا هاجنأ ىفو .. ةعيبلملاو ءايميكسلاوبطلافو . . تاغلاو ايفارغ لا ىف ؛ قاطن

 . ءانشتسا الب ةماع
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 ثيح « یالسإلا ماعلا شيمي ناک ر وطتملا ىمانلا « كرحتلا » وجلا اذه ىف

 ... «ثابثلا ءو دوكر لا نم وج یفابروأ شيعت تن

 لاج انه سيل ةيغعرات بابسأل ] هتقاط ىمالسإلا ماعلا تلبتسا نیح یتحو

 نع ىجردتلا دعبلا انآ : ةدحاو ةلك ىف امصيخلت نكب نكلو <« امايضفت

 هيف تناك ذئيح ىتح . [  عامشإلاو ةكرملا ردصم نع ىأ . . « مالسإلا

 ؛ةيبيلصلا بورما مايأ ىف ء روطتلاو ءاملاوةكرحلا ديصر <« ممضلاديصرلا اياب نم

 . رونلا ىلإ تاملظلا نم امجرخييف « ابروأ ف ةرارشلا لمشي نأل ايفاك ناك ام
 ةكرح رك أ .. ةيجاسإلا ةكرلا « اياقبب د اب روأ تقثلا ةيبيلصلا بورحملا ىف

 < لاعتشالاو ةكرلاو ةيويملا نم لمحاياقباا هذه تناكف .. خبراتلا ىف دم

 . ةايلاو ةكرملا بلطت اهنعبيو « امتابس نم ابروأ ظقوي نأ عاطتسا ام

 فرتدقف . ىلعلا ثمبلا ةكر ح تناك ابروأ فةيبيلصلا بورا رام ىلوأ
 « ىقيرغإ لصأ نم اهنم ناكام ءاوس « ةيمالسإلا فرامل ا ىلع نويبيلصلا
 . ليوطلا ىهروألا دوكرلا ةرتق ىف نوملسملا ءامعلا امفاضأ ةديدج ةفاضإ ناكامو

 مالظ نمابروأ ىف حاورألا ررحتل تقلطنا ةرارش لوأ هذه ثعبلا ةكر ح تناكو
 .ريطاسألاو تافارملاو لهجا

 ناک یف مألاو لودلا نيوكستل ىمسلاو ىعاطقإلا ماظنلا ملغ ناک م

 ةموكحلا ايازم نيملسملا عم ممبرح ىف نويبيلصلا سل نيح « لئابقلاو تايعاطقإلا

 مينيالىذلا نوناقلا ؛ عيبا ىلع ىرسي ىذا دحاولا نوناقلاو « ةدحولا ةبزكرما

 ٠ ةيميرشتلا ةطاسلاو ةيئاضقلا ةطاسلا هيف لخادنت الو « ةيعاطقإلا i اح یوه نم

 دعاس اک . كانه < الا صخش یف لعادنت املك ت ناک اک <« ةيدیفدسلا ةطاسلاو

 لع - ةيبيلصلا بورما ءانثأ'ىف تأشن ىلا ةيعانملاو ةيراجتلا ندملا نوکت
 . ديبا ريرحتو عاطقإلا تيتفت ىلع - ةيلعاسلا ةيمالسإلا ندملا رارغ
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 ليوطلا امتابس نم « كرحت » ابروأ تأدب راصتخاب
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 . < تابثا » موبفع مدطصت ةكرملا تذخأ .. كرحعت تأدب نيو

 نم ةليويط ةرتفلف ٠٠ ةيبروألا هب رتلا ف روغلا ديعب موپفملا اذه ا

 ةداسلاو . شرألاىف ديبملا . م الو كرعتبال ابرو یف اتا ءیش لک ناک نم

 رادمو لايجألا رادم ىلع هتدايس وأ هتيدوبع ٹر امہنم لک الا

 ةروصلا لكي رصنع ةوطسلاو لزا ووذ نیدلالاجرو . نورقلا
 .راطإلا تبث

 درف . دحاو روط ىلع نوبقاعتي لافطألاو أرلاو لجرلا .. ةایلا یه ةایلا

ا سفت یدڑیو تسلا سفن ذخأب ء هناك یف هنلخم درفو بهذ
 اع أكف « رودل

 ىذلا دماج لا اهراطإب « ةقبطلا » دود ىف ٠۰ ءیجم الو بهاذلا بهذي ال

 لجرو « هتيبعش ىف بعشلاو «هفرش» ىن فيرشلا ناسنإ لک شی « لطحتیال

 ` لیدبق الب ۰۰ هحوسم یف نیدلا

 سقت ىلع ريس ةيحورلاو ةب ركفلاو ةيسايسلاو ةيعاتجالاو ةداصدقالا ةايملا

 یف اا « ایلزآ » ادادتما اهروصتب اإ ء درغلا ىعو اهيميال دوع ذنم ريتولا

 نم لبق ایف ايدبآ اتابث كلذك ام ليغتيف « ةا رضاحملا ىف هارو « ىضالا

 ٠٠ خيراتلا

 . . ديلاقتلاو قالخألاو مقاو راكفألا ثبثت تباثلا موہغملا اذه لظ ىفو

ا كحسيف « نيالا راطإ | جراطلا نم هلک كلذ لمبو
 دزو « ةتبالا ةروصل

 ٠ مومفملا تيبثت یف

W BF o 

 تابثلا رصنع نم ديزت ةفارطلاو ريطاسألاو لبجلاو ٠ ٠

 کرج ملا ١ نهذلا ماد امو . ةايملا عناوف کر امعبقت نهذلا یف کر ح
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 تابثلا الو دماج لا دوکرال لیبس الف « موی لک ًادیدج فرعیو « كرحتيو لمعي

 . ليدبتلاو ريوحتلاو «روطتلاو ريغتال ليبسلا امإو . . مئاجلا

 ىأف . . هيلع ةصيرح ليما اذه ىلع ةميق ةيبروألا ةسينكللا تناك دقلو

 <« ىاينطلا امناطلسا ريهاجلا ةمانتسا اه نمضي نأ نكمي س لہللاک - ءیش

 !؟ سوفنلاو حاورألا « رر » ىذلا معلا نم رثك أ هرذحت نأ نک ءیش یاو

 هنم دصرت ىلا امفقوم نم س ةسيئكلا « ىميبطلا » رودلا ناك انه نمو
 ناطلس حمو « امعيطتست ةدم لوطأ لمملا ىلع ظفاحت نأ  ةيبروألا ةايلا

 ‹ قورلاو نايصملاب همسلو < ةبراحلا امعسو ام ملا برات نأو « هناونعو ندلا

 ونادروجو ویلیلاجو سوکین روک مم تاعف تالذک . . هللا ةحر نم هدرطتو

 یک ممل بابلا تفي و « ةسدقلا امنلامج ضقاني نأ أرحم اع لكم مو ..ونورب
 . قيرطلا ربني
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 ىلع كرحت# ابروأ تذخأ ة روغلا قيمملا خسارلا لئاملا « تابثلا » اذه نم
 . تازه نم امنای ىف بورا هذه هتقلطأ امو ء ةيبيلصلا بورملا ىدص

 .. نادلا ساسأ ريغ ىلع ابروأ ىف « ةكرلا » موقت نأ ًايميبط رمأ ناكو

 .. هوجولا عيمج نم ًايميبط ًارمأ

  انلق ا ناك « سانا هت روصو ةيبروألا ةسيئكلا هتروصت اكن يدلاف
 مدطصت اک« هب مدطصت نأ دب ال نذإةك رف . رومألاعيمج ىف قلطلا تابثلا لش
 عسر ال هتل « هتم ساسأ ريغ یلص موقت نأ دب الو . نوکملاب .ةکرح لک
 . دوجولا نم هن الو « ةر لا موهن

 مہنلظقب فسانلا دراطی (2 الوغ تحيا دق تناك لذ قوف ةسيئكلاو
 روشملا مهبلع ضرفيو « نيدلا لاجرل لذلا عوضحلا مهيلع ضرب ء مېانمو
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 ةمباتلا شويلا ىف ديتجتلاو « ضرألا نم كام جف ةرخسلا لاعأو « بلا رضلاو

 ررعتلا .. « ررحتلا » وه ىعيبللا لمفلا در ناكف . كولا اب براحم ىتلا اه

 ىلع  ةضهنلا ءاي س ديدجلا ءاببلا ةماقإ و « ىايغطلا ةسينكللا ناطلس نم

 . ناطلسلا كلذ نم ةدعبم

 مقبرو ءاماملابيذعتب لعفلابتأدب دق ةسينكسلا نأ كلذ ىلإ فيضأ اذإف

 .. ةسدقلا اهريطاسأل ةفلاغلا ةيمعلا ميناعأ هبلإ لصت ام نونلمي مهل ملتنقو

 « ةسيتكسلا ناطاسل ةضهاثم « ةيماملا » ةكرحلا موقت نأ نذإ ىميبطلا ناك د قف

 . نيدلا موهفم نع ةديعب

 سةنلا ىف روغلا ةقيمعلا ةينثرلا ةينامورلا ةيقيرغإلا حوراا قوف هلک كلذو

 « ىطسولا روصملاف ةيحيسملا نم ةقيقر ةرشق تحن ىنتخ تناك لاو « ةيبروألا
 « حطسلا تحت نم ترب .ىتح.ةسيئكلل ءادعلا ةكرج ىف ةصرفلا امتاو نإ اه

 ! سوفنلاو راكفألا 2 و ةايلا غ تداعو
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 امم تاكل .. ًادج اي ردنو دج ًاتیطب ناک هلک اذه نأ كش الو

 مواقت نأ امماعنأل « لغلفتلا ةثيطب « سوفنلا ف ثودملا ةثيطب - اهراوأ دتشا

 . . تابقعلا نم ريثكب مدطصتو « ةيعأو ريغو ةيعاو ةریلک بساور

 نوداترو رطاخلانومحتقي « نيسمحيتم دارفأ سوفن ىف ًأدبت تلا راكفألاو

 لايجأ دعب الإ « مساو قاطن ىلع « ةيريهامج » راكفأ ىلإ لوحنت ال ؛ قيرطلا

 . سوفنلا ىف ةيفللا امرود نم

 ؛ةسينكلا ناطلسلتاقت ىهو ةدع انورق« ةضملا » تقرغتسا دقف مث نمو

 تاک اهنکلو ٠ ندا ناطلس نع ادیب سس اء رج اء رج س مایلا مشو

 (روطتاا س ۲ م)

¥ 



 ءامماءاحإ و امتادادمتسا ىفو « امتبجو ىف «ةينيليه» و ؛ اهدلوم ذنم « ةينيدال »

 . نيدلا حور نع ةديعي ..یأ
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 ةضمنلا مومفم نيب سائلا سوفت ىف ىلعلاو ىلا . . عارصلا ماقو

 . نيالا موہفمو

 . دمألا ليوط ءیطب ریرم عارص
 .. ةيففلاو ةيماعلاو ةى ركسفلا اهرام .. كشالو ةيرغم ةضْلا رام تناك د قف

 ةروهم نويعلا هيلع حتفتتو « تاملظلاف ذفني ارون س ابروُأل ةبسالاب - تناك

 امتاذ ىف ةكرطلاو . نفمتلا نسأل دوكرلا نم ةكرح تناكو . مالظلا لوط دعب

 راوغأ ىف دمتم تناك امن اک. نوکسلا هركت ىلا ةرطفلا ىلت امنأل ؛ ةيبحم
 دق ةيحيسلا نكت م ىلا ىنامورلا قبرغإلا ثاريلا ىلع _ ةيبررألا سفنلا
 .. نبدا ءاشغ تح طقف ًاروكم ناك اإ « الماك ءافطإ هتأفطأ

 «ةراضحلاو ةفرعملا ىف اهتلاسر رشن ىف امدق ىضمب نأ ةضمنللرسي كلذ لك

 . . نونفلاو مولملاو

 .ريهاجملا ىلع ةزبزع « ةديقملا » تاک را بناج نم - نکىلو

 املفلنت نكي ايأو « امقمعت ةجرد نكت ًايأو . درت وأ ةنس فلآ امتبحاص دنف
 ىف ةر ومو « ةدوجوم » تناك د قف .. سانلا كولسل اکو ء ايلا یف یتیقلا
 . دوجولا نم اهوح الو امعالتقا لهسلا نم نكسي مو . ريهاجأ نادجو

 ةيعيسم : ةجودزم ةيصخسشب ةريصق ريغ تقولا نم ةراف ابروأ تشاع م نمو
 مقاو یف ةينیلیهو < ةسيئكلا لخاد ىف ةيحيسم . ةيحان نم ةينيليهو « ةيحان نم

 . ريكفتلا ىف ةينيليهو نادجولا ىف ةيحيسم . ةايلا

 , نورق ةدع « روطلا » اذه رمتساو
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 , اديور س رودنو .٠ سوفنلا لخاد ىف رودت تناك ةيغللا ةكرعلا نكلو

 نإو .. نيدلا اص ىفال ةضملا رصع ىف ةثعبنلا ةينيليملا ملاص ىف ¬ اديور

 . ريهاجلا سوفن ىف ناطلس بحاص — دمب  نبدلا ناک
# #%# # 

 . فيلا رمدلا دالا مادصلا هيف عقو ىلا مويلا ءاجو

 . . نورأد دپ ىلع حو

 ٠۸۷١ ةنس فو ؛ ۱۸١۹ ةنس « عاونألا لصأ » ىف هباتك نوراد ردصأ دقن

 . « ناسنإلا لصأ » ىف هباتك رشن

 . خراتلا طوطخ نم حضاو طخ مدد

 ۲۵ لابو )سوکر برک نیر ةسينكلا نيب مادصلا عقو لبق نف

 نب لیکتت مشب م تلكتو مهتقرحأو مهبذعو «("وئورب ونادروجو

 نوكت دقو .. نوكلا زكر م ناسنإلاو كلفلازكرمضرألا نأ ىف امت رك اوضراع

 ىف تفقو كلذ مغر امنو « بيذعتلاو لاكنلا تايلع تعشہتسا دق ریهاجلا

 . « ندعلملا » لع اهراصتتال قفمت ةسينكلا لم

 .. ناويح هلصأ ناسنإلا نإ لاق نيح ىربكسلا ةماطلاب نوراد ءاج مخ

 ..كشالب ةسينكلا هترفكو

 ةعيبطب امياغ زع دقف . ةسينكلا بناج ىف رمألا ءىداب ىف ريهاجلا تفقوو

 « امعفرو اهزیتو « اہتسادق » امنع عزايو ؛ ةيناويللاب نوراد اممصي نأ لاما

 . ناويحلا لصأ ىلإ اهدرو ناسنإلا ةمارك اهنع عزتي نيح

 «ةسيئكلانيب و نورادنيب تماقىلا دالا ةكر لاین اديور ادي ور امنو

 عشبلا لوغلا كلذ ىلع زامجإلل ةحاسةصرف هذه نأ تدجو دقف ! انقوم تريخ

 . نيللا ناطلسب سالا دطضب ىذلا

 ) )۳( Nim lot ile (FJ) of YEY )0الس ۱84 = 171۰۰
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 قالطنالاب تح رفو « ةزوملا «ةيناسنإلا» امتمارك ةرقف دعب ریهاججا تیسو
 هسو یف « ةثيرجأ » هتفقو نورادل تدم و ! ناويحلا باهإ ىف ولو .. ررحتلاو
 هب لمح ىذا رابملا حالسلا اهاطعأ هنأ كلذ نم رْثك أ هل تدمحو . نايغطلا
 . نافرعلا حالس .ء ٠ معلا د حالس : رالا ةسينكلا ناطلس نم قب ام

## * 

 . ءاننألا ذه یئ ثدح دق ناک اریہک ایش نکو
 . «تابللا » ةركف لحم تلح « روطتلا » ةركضف
 هزاز تأدبو « الف تابنلاب تمدطصا دق لیق نم ۽ ةكرللا » تناك دقل

 تشاع دقف .سوفنلالخاد انيل انیهناکو « ایفخ ناک م ارصلانکساو . هناکمنم
 هب تشاع ىذلا ةيصغشلا جاودزا لظ ىف بنج ىلإ ابنج اعم ةيحيسلاو ةينيليما
 اذه ىف ريتست نأ نكمملا نم ناكو .. هدعب امو ةضهلا رصع لاوط ابرو
 ثادحألا ذه الول ىرخأ ةليوط ةرتف جاودزالا

 ] . ثادحألا ءى اناس قد ىذلا سوفانلا وه نوراد ناکو
 درج دعت ملو « ٠ ةيلع د ةيرظن نآلإ تاللا ةداضملا ةكرلا تراص دقل

 «دیدج مسا ٠.۰ ررطتلا »ابا ةيرتن . سوفتلا لخاد ىف ىنخ نادجو
 !باذج رغم

 . .ةديدجلا ةبعللا ءارو ريهامجا تعفدناو
 . . ریهاجا. مینار نمو : , الوأ ءاهعلا
 . رواد یشلک ا٢ ةه د
 ديدشلا دقعملا ناسنإلا ىلإ ةدحاولا ةيلللأ نم . . روطتت ايلا تناکاذإ

 هبشب ناویح یل باس ناویح نم روطت وق تا ناسنإلا ناكأذإ و ؛ ديقعتلا
 ۲۲ نالا ىع شضرألا هجو ىلع اتباث نوكي نأ نكي اذاف . . ناسنإ ىلإ . . ناويلا هبشي نانا ىلإ ء ناسنإلا
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 . . تابثلا ةركفل ةفينع ةمدص تناك دقل

 . ء ريهاجلا باصعأ الو ءاماملا باصعأ رمألا ًادبم یف امقطت ( ةمدص

 ةحرف ىف نوثبشتي اوذخأ ةمدصلا نم اوقافأ نيح ءالؤهو ءالؤه نكلو

 . ناكم لك ىفاہب نوقلطني اوذخأو « ةديدجلا ةبعللاب ةفمطو

 . روطتت وأ تروطت ىلا ىه اهدحو ءايحألا تسيل هنإ

 . . ةايحلا هذه یف ءیش لک . .ءیش لک هنإ

 تناك اک « ةتباث » تسيل امنإ . . روطتت تاعمتجلاو راكفألا ىت

 . لبق نم ودبت

 ! ؟ روصتي ناك نم | روطتب رخألا وه هنإ ! بجللاي ! ؟ . . نيدلاو

 ةيلزأ ةركسف تسيل اهنإ ! ةي رشبلا روك ىف « روطت » هللا ةركف نإ
 نکو ٤ لبق نم تروطت دقا . ةسينكلا اهروصتو ندلا اهروصي ناكا ةا

 ةعيبطلا ىوقل ةدابعو . مطوطلا ةدابعو . دلاولل ةدابع تناك. ر وطنت نأ مويا

 . . روطقت نأ نك انکو . هلل ةدابع تراص مث ٠ ناثوألل ةدابعو . ةفلتخملا

 !؟ء ةميبطال * ةدابع تحبصأ ول اذام . . رخ ءىش یال ةدابع نوكست نأ نك

 . انتدلو ىتلا مالا ىه ةعيبطلا . . ةقالخ ةميبطلا . . ليم ةعيبطلا

 کلپس ةميظع بساكمكلذب نوبساك انثإ !اهدبمتلف .. ءانتقلخ »وأ

 . ريطاسألاوتافا راو تالاا تاذو « م رال ىذلا نغاطلا ناطلسلا تاذ

 ! تامازتلا الب ! ةسينك الب هلإ هنإف كلذ قوفو . . « اليمج » ام إ دبعنسو

 اننأل ةيرطا انتمي هلإ . تمر الب . . ةينابهر الب . روشعالو بارض الب

 انيساحمال هنأل ءاي راح ام لعفن .. ءاقلط .. دیق لکم ًارارحأ ہلظ یف شیعنس

 ٠ حيسملا ىف ةرملا هذه داون نل . ديدج نم داونس . انلامفأ رجزالو

 ! ؟ ديدملا نبدلا اذه ىف انل ةحرف ىأف . . ةميبلملا ناضحأ ىف داونس نكلو
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 م « نيدلا موفم نع داعتبالاو « روطتلا ءارو عافدنالا ةجوم نكلو

 . ٠ راوغم ا املطب نوراد ناك نإو ؛ هدحو نوراد ىلع ةمباق نكت

 ۽ اره ةايلا ناکرأ زب مص یصاتجاو یداصتقا ثدح كانه ناكد قل

 .ابروأ ف ىعانصلابالقنالا وه كاذ .٠ روطتلا ةرظ لوعفم نع هلوعفم لقبالو

 ةايللا ىف الماك ابالقنا ثدحأو . . ةلآلا رومظب ىعانصلا بالقنالا أدب

 اهادمتي امنو ةيعاتجالا وأ ةيداصتقالا تاقالعلا دودح دنغ فقي ال ةيبروألا

 . ةايلا ىحاون لک ىلإ

 ىف نولمعي لاجرلا نم بابشلا اهيلإ بذتجنو « اشن ةيعانملا ندا تأدب

 . لبق نم هن وفر ميال ديدج قس ىلع ةنيدما عف نونكسيو ةديدما مناصلا
 امبعالمو امبعاتمب رم . . ةنسآ ةثيطب ةبيثر ةئداه لبق نم ةايلا تناكد قا

 ضرألا ىف نوامعي نوحالفلا . . ةيعاطقإلا وأ ةيرقلا ىف ةدحاو ةريتو ىلع

 ىف هنعبيأ لزغلا نازفيو امن وثش نربدي لزانملا ىف ممناجوزو « ءاقلط وأ ءاثرأ
 دحأ ركسضيال « طباورلا ةنيكم كلت امتروص ىف = ةرسألاو . . قوسلا

 قالخًألاو نيد نمم موہفم ىلع نوفراعتم سانلاو . ابطباور تیتفت ىلع رج وأ
 هتضقانمیف نورکنیال ممكلو ٤ هن وعریال وأ هتیاعر تح هن وعرب « دیلاقتلاو

 . ةسادق كلذ نم ءىش لكلو . یمقارلا مکر اس یف هیلاعت اوفلاخ ولو یتح

 « . نالا ةبهر نم اهدادمتسا قوف « امتابو ةسراملا لوط نم اهدمتسا ةسادق

 دقو . . نوشاط مال نيشاطلا نابشلا نم رفت ایک ةيفلللا ةمرجلاو

 هذه نيكستربال تایثنلاو . جرج هرظن ىف امنكسلو « ممتجلا » امنع ىضاغتي

 ١ ممتا ےهافم ىضقت كلذك = دبألا ىلإ نذإ بهذت نينمم نأل ةيرجا

 نيا هبه س اللا هذه ف س ًاضيأ كانهو . . راملا كانهو ةحيضفلا كانه
 . ليج لك ىف ةيرقلا ىف ةراع ةنلف الإ الع تايتغلا مدقت الف
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 ٠٠ راغ رومألا تذغا ةأغو

 نيذلا . ٠ تالضملا ىلوتفملا ءايوقألا نابشلا امطوح عشسجت ةديدجلا مناصملاف

 لثم ىلإ جاتحت اشم ىف تالآلا تناك دقف « فينملا ىلضلا دبجلا ىلع نوردقي

 نودأتر« سمأالب ادارفأ ةنيدملاىلإ نابشلا ءالؤه ءاجدقو . امترادإل دبجلا اذه

 مهم مرسأ راضحإ ىلع نوؤرجمال « ةديدجلا ةبرجتلا هذه نوسراع و قيرطلا

 ' ماقما مل رقتسي نأ لبق

 ناك ىذلا ٠ یعاطقإلا « ديقلا » نم اوتلفنا ٠ء نورماغم نابش مو

 ء ديدجلا ممتا ىف « ةيرحلا » نوسرامب اوءاخ ء ديسال ةلذملو « ضرألاب مملبکی

 ء نولوهج راسغأ هيف مهنإ . ميناوذ فرعيال ٠٠ مهفريال ممتج وهو

ساو « مل سانا ةفرعم موك اس دیقتی الو «دحأ مہلفع ال
 سانلا نم مه مهايحت

 . ٠ فرحا كواسلاب مهورتي و مرآ نوفرعيو ؛ مهسوفرعي نذلا

 ٠ جاوزأ الب .. ةهرافلا ةوتفلا ةرتف ىن ىوق بابش ¢

 . قيرطلا دمت اهلك فورظلاو <« ةيقللا ةعرجلا وه ىتيرطلاف .. نذإ

 ٠ . لمعتا ةأرملا رود ءاجو

 نوقيطي ام قوف مہنواغشي . عناصملا باحصأو لاملا نيب ةقالملا تءاس

 ثحبيف ‹ بارضإلاب نودده وأ لالا برضيو . روجألا سخا مېتوطميو

 املا نم « ىطايتحا شيج » داحمإ وه .. داضم حالس نع ددجلا « ةداسلا »

 .٠ لقآ رجأب لب رجألا سفنب لمعلا نوابقب نبذلا

 نابشلافولأ حوزندمب الثا دجلال ىتلا وأ < ابلئاع اهر ىلا ةأرملا تءاجو

 ةديصلا ىف تعقوف تءاج .. لاجر الب تايتفلا نم نملباقي ام كرتو ةنيدملا ىلإ

 تحت نودلا رجألا اذهب تيضرو . شيعت لمع نع ثحبت تءاج . ةب ومنا

 . فورظلا ةأطو
۳ 



 ٠ خراتلا طوطخ نم دیدج طخ مرو

 .. < ةلجاب د لمعت ةأرلا
 . بقر وأ كير نود امسا كسا اهدي ىف ارج ذخأتو
 دم « فاع * تراص امنکتلو . امت رسا وأ اہسفت هب لوعت اپنا حیحصو

 دقق . فرصتق نكت م نأ دعب اكلم ىف « فرصتت هو كالم نكت( نأ

 لالا ىف را لمامتلا نع ةأرلا يجب هتامب رشنو ىهروألا ممتحلا ديلاقت تناك
 . نولشلا نم نأش ىأ یف ردابلا فرصا ةب رح نم ايعتو « تاللاو

 . « ررحتت د اأ اياك فورظلا ةأطو غد ةأرملل تسحأو

 ةررحشم ةاتفب ررحشم باش قتلو

 !؟ سوبا سنج لا یعاد = ةيرح یف -- امم نایہلیال م
 . نوكي نأ نكمملا نم ناك امو ء لالا ةميبطب ةدحاو ةعفد اذه نکي لو

 .قالطنالا نع اهرج ز" سفنلاف ةبسرتملا ةقيمعلا ةيفلاو ةيعاولا بساو را كانیف

 . رومألا عيج مت دیور ادور نکسلو
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 نكي م ةيسايسلا ةيرلا نم ا ول سرا ليج ةدعاصلا ةيلامأرلا مم أشنو
 باعخو . . یناقتو ینهمو یمش لیکو تاباغتتاو نالرپ . لبق نم ادوجوم
 لخاد یف ًادوجوم نکی م ءیش ۰ . لمعلاو لوقلا ف ةبرحو ٠ تاعاتجاو
 هتاذ تقرا فو . مامألا ىلإ مفاد. ةكرلاو طاشنلا ىلإ مفاد ءىش . عاطقإلا
 اباعص لباقيو . ةيرلا نم اديزم قوقحملا نم اديزم بلطي . . « ررحتم »
 ؛ ناطلسلاب درفتلا ىلع نيصيرطا « ذوفنلا باحصأ « ةداسلا » نم « قيرطلا ف
 "لا رتا ىدميو . ةيرطا ليبس ىف عارصلا نم ديزم ىلإ كلذ هزفحيف
 تالاجلا ميج ىف ةيرطا باطتف .ةركف ىلإ ةركف نمو ٠ روعش ىلإ روعش نم
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 عاطقإلا لظ ىن ىعارزلا عيحجلا اسر اك ققالخألا دويق نم ررعتتلا اهني نمو

 . ٠ . نيللا راطإ ابتو
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 . ةرسألا طباور فاکفلتو

 . . نوامعي لافطألاو لمعت ةآرللو لمعي لجرا

 ممضعب طبرب ىلا سدقما طابرلا كلذ وه ًاعيج مسح ىف تيبلا وعي الو

 تاک ۰۰ « سوقط » و دیلاقتو رعاشمو بادآب هو نومزنلپ یذلاو « ضب

 اكسو رعاشملا هذه مقفت ةرقتس ةأرما » دوجو نم ىنيرا ممتجما ىف اشن

 فقول ىلع جوزلا ةرطيس نم اشن ا( . امنم تلفت الف . . العب وأ . . اهديب

 «هدحو هنم لزملا لخاد ىف « تاعيرشتلا » رودصو « ةرسألا لخاد هلک

 هدايا ثالع ىنطاع طابر : تيبلا دارفآ لكس ناطب رپ نالباقتم ناطابر دجسویف

 نرحورب كاذو طاب رلا اذه نيب لافطألاو ء بألا هدايق تلم ىلع طابر و مال
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 نضح » ىف نويو
 هنودعتي ال ةرسألا «

۰ 

 . ٠ ىنطاعلا طاب را تافناف اهرقتسم نم ةأرلا تجر نح ريت تاز لک

 كالذك ريغتو . هيف ةأرملا هلذبت ىذلا بصانلا ديلاو لمعلا ةحز ىف هل دوجو الف

 ٠ بألا ةطاس عب ٠ ةطاس » تراصف * ايداصتقا ةأر « تاقتسا ٠ نيس

 نيح ةئلاث ةرم ريت م . . بألا درفت هكمم ناك ىذلا ىلسسلا طابرلا تافتاف

 م دسفيو « هناوأ لبق اركبم لمعلا وج م ريمصيف « نوامعي لانطألا بهذ

 لفط نایک ف جوضنلا رعاشم مف ثحش يو <« ةاوفطلا رعاشم
 مرعاشم لتختف «

 : ءاوس لمعلا طابرلاو ىتطاعلا طاب رلا . . طاب رلا نم نوتلفني و

 . عەتا ةروص ىف اظرحلم اريفت هلک الذ ثدحمو
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 1« روطتت .. وأ .. ريفتت ةدوبعملا تاقالملا لك

 "ىشال . . ةيركفلاو ةيقلللاو ةيسايسلار ةيعامجالاو ةيداصتقالا تاقااملا

 . نينسلا تاثم هلاح ىلع لظ نأ دمب هلا ىلع

 هنلخم هريغ "ىجيف بهذي «اهف ةبل درج درفلا ناك ىتلا ٠ ةعبأثلا ةروصلا

 . دوجو اه دعي ۾ . . هناکم سف یف

 . ةأرملا الو لفطلا الو لجرلاال

 . عراشلا الو تيبلا ال

 . ديسلا الو دبملاال

 . ةورألا عون الو لمسلاال

Ry 
 ريغ دک ی

 تاونسلا رم لبق نم تناكد قف لبق نم اه دہعال ةشهدم ةعرسب ريغتو

 . ةروصلا ىف ركي ارينت ثدح داكتال ةئالا وأ نوسملا وأ نورشملا وأ رشملا
 . اہلاضو ةكرلا ءطبل « « تباث »ىش لک نأ نظلاب رمألا یرغی ثیحت
 ثدحم . رشعلا لب ؛ نورشملا لب ء نوسجلا لب « ةئاملا تاونسلا تراص مويلاق
 : ءیش لک ین احضاو اسوم !ریغت

 , ناکا تپ ف قلطملا ناطلسلا هل دمي م « لجر » وه ثيح نم لجر
 كاوا ةاماكىلا ةعاطلاب ةمزام الو « اهتيب ةديعق امسفت ربتست دمت إ ةآرماو

 , ناک یذلا لجرلآ

 ۰ نم امي ر دوقنلا نم ايش هعباصأ نيب لمح ناک نِإو اسف درشم لفطو

 . هيف طابرال تیب و

  nلافطأو ءاسو 0
  iSسانلاب ٠ سادلا نم ةفلتخم فانصأ

 وحن ىلعو . ديع وأ مسوم روغ ف نکو « ةيرقلا دا
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 ممضعب لف الو « اضع مهضعب فرعي ال سان امف . ةبرقلا ماحدزا رغ رخلآ

 . طابترالاو فراعتلا ديلاقتب ضعبلا مضعب ءازإ نومزنلب الو ضعب نوئش

 ةيدوبع ىه « ةديدج ةيدوبع ىف مقوو ٠ ضرألا ةقبر نم « رح » دبعو

 . عراصي حبصأو . داز هلخد : رشبتسم ثالذ عم هنکسلو . لالا سأرو عنصلا

 لتكتيو . قوقملاب ةبلاطلا ىح تاع و . قوقحم بلاطبو ٠ عارصلا قح كلي
 . ةديازام ةيسايس ةوق جيردنلاب حبصيو « نزوو ةيلعاف تاذ تالتكت ىف

 ةیرطا یھ [ لقألا ىلع ةي رهاظلا ] هتم وج ىف ديبعلا نم هربغ عم شيعي وه م

 ىف ] ةزبسلا هتيدرفب رشي وه مث . للا بنام لا ف ًاصوصخو . ةيدوبعلاال

 ىلا ىجا كوادلاب لبق نف ةوطخ لكف اديقم ناک ث یح [ یصخشلا هکو لس

 بازحألاو تاباقللا ىف ] ةلتكلا هتيعاحم رعشي ايب ؛ هک ةبرقلا راطإ طب ر

 نال ٬هل عوج ال هرفک_ لبق نم عایضلاب سحب ناک ث يح [ تاعا او تائیفاو

 عی ‹ هلک هنایک بلقنا دق راصتخابو . باسح هل سیل هلم یذلا عرجا

 ! ناک ام لكل لباقتلا ماب ةلباقم ةروص حبصأو « هتايئرج

 تراص ةدایس یہف . رخآ عون نم نکسلو ۃدایسلاب رعشب لازام دیسو

 ةزكرم تراص . ضرألا ىلع ديتعت تناك نأ دب لئاسلا لاما ىلع دمتعت

 لاملا عم عارص ىلإ جاتحت ةدايس ىف تااذ عمو . لعفأ هنكلو رفصأ يح ىف

 نكت | ةروصب « ىرخأ ةج نم ةديدشلا تاسفانلاو « ةبج نم تاباقنلاو

 . ناكرألا تباثلا رقما عاطقإلا ىف لبق نم ةدوجوم

 « بيثلا » ى لمامتيال « لوپا »عم لماعتیال . دیدج عون نم لو

 اإ ء ءامسلا نم جتاناا رظتنيو ضرألا ىف ةرذبلا رذبي وهو منصی ناک اک

 اک امغوصتو اماكشتف « ةداملا » ىف لخدتت ىلا ةروظنملا یوقلا عم لماعتي
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 لماس ١ « ةعيياعلا ءارو ام » أل « ةعييطلا » مم لماع . « ناسنإلا ٭ ديرب

 . هللا مم ال ةدالا مم
eس  

 . « بالقنالا » ثالذ لبق ناكاع فالتخالا مام ةناتخم ةروص ىش لك
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 .. ريفتلا ةروص لكيف « للا » لخدتب مث

 . ةيرشبلا ةايلا لكش ريفيو « موي لك الاه ارفق رفقي ماعلا مدقتلا

 ناك فةيلألا ةعانصلا .. ءابرمكسلا . ةرايسلا ةىراخبلا ةبكرلا .. ةلآلا
 ءىش ال ریفتاماد وه .. مث . لبقیذ نع ریفت دق ءیش لک .. ةيوديلا ةعانملا

 . رغب م .. روش ةمضب ىلإ رصتخم دق « نيس مضب نم راک أ ہلا لع تہی

 . دیدج روحت هیاع لخدب

 ملا هثدحم دیدج ریت لکل امبت ریغتت ةایلا ةروصو

 ىلا ةبرملا وأ ناصللا ىلع رفسلا نع امام فلتخم ءىش راطقلاب رفسلاف

 . لوما اهر

 .. یودیلا جیسنلا روغ رخآ ءیش لالا جیسنلاو
 . معفلا ريغ ءا رپکسلاو

 عراشلا ريغ رخآ ءیش ٤ موی لک ةدیدجلا تاعرتخلا هيف بعت ىذلا عراشلاو
 . هتاضو رعمو هضرعو هلوط ىف ٽباثلا

 مدخيتسب اورق لظ ىذلا تيبلا نع فلتخب هنا ودأ ثدعتسي ىلا تيبلاو
 .. تا ودألا سفن

 كالغلاو بطلاو ءايميكتلاو ةعيبطلا ف .. ريضتت امماذ ململا تاي رظن لب
 .ةدحتلا ةيلملا تالآلاو ةديدحملا ةيماملا فوشكتللةجيتن ٠. ءايحألار ةضايرلاو
 نالا نم تروطت ةيلا تانئاكلا نأب لوقلا نم مخضأ وه ام كانه لهو
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 ىرال ىتلا ةقيقدلا ءايحألا س نيبالع رام ءارملا نأب لوقلا وأ ؟ ةياللا ديحولا

 لوقلا وأ ؟ضارمألاوةثبوألا ثدحت « ةروطللاةديدش كلذ عم ىهو « سمحت الو
 امار ال موجنلا نم نييالم كانه نأ وأ “ طقف ةعبس تسيل بك اوكلا نأب

 ! ؟ سمشلا نم ةءاضإو الامتشا دشأو ريك أ كلذ عم ىهو نيملا

 . تابثلا مدع وأ ٠ روطتلا وأ .. ريغنلاب يع روعش هلك كلذ نم أثنيو
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 .. نیبحاصتم نيهاعتا وأ ٤ نيعم هاحنا ىف هلك اذه « ةليصح عیحشتو

 .: ندلا نع ىح ردتلا داعتبالا ىرخأ ةيحان نمو ٠. ةيحان نم روطملا

 فو « لمعلا لخاد ىف نوراد اهم ىدا ىقلاك « ةيماع ةيرظن » دعي ! روطتلا

 ءاماملا تباصأ « ةلول ١ راص اإو .. ءايحألا لع : هيف ثحب ىذلا رلملا دودح

 . ريهاجلا تباصأ اک

 ءیش ال .. روطتلاةرکف لالخ نمءیش لک ر وصتتو ؛ ءیش لک بیصت ةلول

 . قالطإلا ىلع تبان

 الو . راكفألا الو قلا الو . ديلاتتلا الو . قالخألا الو . نيالا ال
 نایک الو ۰ ممتجا لكش الو . ةايلا لكش الو . تامولعلا الو ٠ « قئاقلا د

 لجرلا رعاشم الو ٠٠ ةلودلا عم هتاقالع الو . عيدجماب درفلا تاقالع الو ٠ درفلا

 .. ةايلا فادهأ الو ٠ ةأرلا رعاشم الر

 . برملا لاسو نم ةليسو لكب « تابثلا » ةب رام ىلع لمعلا ىغبني لب

 ءیثال ۰ هسفن ءال نم روطتب اذ ٤ ةوقلابر وطب نأ یغبنی » ءیش لک

 وه سوماتلاو . ةايلا سومان دض تابثلاف . قالطإلا ىلع تبا نوكي نأ ىقبني

 ! سومان فلاح نذإ وف تباث ءیش لکو ۰ روطتلا

 . بس ةياغىلإ ةليسو سيلو ةتاذىف اده رب وطتلا وأرييمتلا حبصأ 2 نو
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 ! ضرألا لكى ف همضو ىع ًاتباث تيش اوري نأ نوهركي سالا حبصأو
 ريغ نأ امإ .. ريفتتلف .. تابثلا نم اول لث هللا ىف ةديقعلا تناك ادإف

 .ءانسفنأ ديم وأ . ةعيبطلادبمتلو . هللا ةدابع نع فكتلف ! ةدابعلارينن وأ دوبعلا
 «ىرخأ ةقيرطب دبتتلف ٠ ةدابمال ةيديلقتلا ةقيرطلا نع فكنلو ! ربيغتلا وه ملا

 ! رييفثلا وه مهلا .. تالقنالاو ةدبرملا نكتلو

 اةالخأ ثدحيتسالف .. ريتتلف .. تابثلا نم انوأ لدم قالخألا تناك اذإو

 عطقتو « ةليضف ةينانألاو < ةليضف ةيزاهنتالا نكتلف ! رييغتلا درجن ولو  ةديدج
 . . ةليضف ةيلئاملا طب اورا

 . لجرلا ةأر قبستلف .. ريغتتلف ,. تابثلا نم اول لث ديلاقتلا تناك اذإو

 ٠ ةأر سبالمولجراا سالم : سباللا ريفتتلو . رابكسلا ىلع راغصلا أرجتيلو

 ۰ لیدبتلاو ميرسلا رييغلل ىعدأ كلذف « تاضوملا » رثكتلو

 ٠٠ روطتلا ةو بناج نم كالذ
 ! رومألا هذه ىف ىقيقح نزو يدلل دعي ملف رخآلا بناجلا نمامأ
 لثمشي رصع ىف تابثلا موہغم لث هنأ نم نيرإل ىلوألا ةلزازلا تءاج دقل

 ىلا ةكر لا . مومعلا هجو ىلع ةكر لا موهم وأ « رييفتلاو روطتلا مومن هلك

 ۰ نوكىلاب مدطصت
 . اجالا اذه ىف اعاسنا داز رمألا نكلو

 .. نيدلا نم ساسأ ريغ ىلع موقت عمتجملا تاقالع لك نإ
 ىنيدال ساسأ ىلع تماق ىتلا ىه « طقف <« ةيركسفلا د ةضهلا تسيل
 .٠ ةيركىفلا ةضمنلا نم قشبنا ىنلا كلذك” ىلمعلا عقاولا امت إو «  عما

 ابرلا مرحي نيدلاو . رص ىوبر ساسأ ىلع ماق دعاصلا ىامسأرلا ماقتا
 دض امخارصو ةسينكلا جاجتحا نم مغرلا ىلعو ٠ هساسأ, ىلع لماعتلا عنو
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 حارمل اعم خيصتال امقيرط ىف ةيغاطلا ةيلامأرلا تضم دقف < ابرلا ماظن

 اممم الو . . ماتت الو ثيرتتال ىلا ةن ونجا لالا ةومشب ةعوفدم ؛ ةسينكسلا

 . ندلا دعاوق وأ قالخألا دويق

 لمعلا لظ ىف ةأرلاو لجرلا نيب تماق ىتلا « ةرلا » ةيسنلا تاقالعلاو

 ىلإ كرتشملا ىمسلاو « ىداونلا ىف كارتشالاو « ممتجلا ىف طالتحالاو ء كرتشملا

 امنأ س مث نم = اہنظو ۃأرءال یداصتقالا لدلقتسالا لظ ینو . . « هیفرتلا »

 لجرلا ضفر نإ امسفن لوعت نأ ميطتست اهنأل ء اهتفع ىلع ةظفاحلاب ةمزام دمت م

 باشلا لفشل ىلا ةديازتلا ةايلا تابومص لظ ىنو . . امقالخأ ببسب اهنلاعإ

 'ءاهراطإ یف یدسجلاو ىادجولارارقتسالاوةرسألا نب وكت نع تقلا نم ةراف

 ظعاوملا مغرو . نيدلل فلاخ ساسأ ىلع ااك تماق تاقالعلا هذه . ا

 عرتجملا ةيمقاولا ةغايصلا نإف « فولألاو تائلاب « نيدلا لاجر » اهاقلأ ىتاا

 دق تناك قالخألا نأل . قالخألا طابر نم تاغا امهاجتا ىف ريس تلظ

 ىفوهو - نبدلا نألو . مقا ولا نم هل ديصرال ءاضفلا ىف العم الثم تحبصأ

 لك فام عرشيالو ةعقاولا ةايملا کال «ابروآ ی هدلوم ذنم ممتجلا نع ةع

 ىذلا ب رطضملا جاما اممضخ ىف عمتجلا ةنيغس هجوي نأ كالم نکی ا - ءیش

 ٠ . بالقنالا هىنص

 هلثم اك - نيدلا نأل ء نيدلا تيرط ريغ ىتيرط ىف ءدبلا نم راس دلو
 بهذ لاک = بھذع ال ؛ ءیشب لملادع نأ هقوط ینکی ( - ذئموي ةسينكلا

 ةحيحص تامواعع الو س ىبلعلا ريكتلا مالسإلا هب دمأ ىذلا یی رجلا

 ةسيتكلاف ٠ لصاحللا وه سما ناك لب ٠ عون یآ نم عیجشتب الو « هدیفت

 ۰ ءامالاب لک نتو معلا براعتو لهجا عجشا

 هجنت نأ لبق بسكلا وحن هجتت - لقألا ىلع امضعب املا تاجیتنمو
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 نخلو . نيالا حور فلام تالذو ء لالا سار ةومشب ةعوفدم « ةدئافلا وح

 . . لاج لا تالذ ىف هيجوتلاب ةرلا الو هيجوتلا ةوف هل تسيل كانه نبدلا

 « ةروطتملا » ءايشالا امغوصت هتايح نأ ىداعلا درفلا سا ادیور ادیورو

 . نیدلا اغوصیالو
 . . الكشي و ةيداملا هتايح غوصي ملا

 اماكشتو ةيسايسلا هتاقالع غوصت ةسايسلاو

 ةيداصتقالا هتايح غوصت ةيلامأرلاو

 ةيعاجألا هنايح غوصت هتابقممو ىعانصلا بالقالاو

 . . ةيركسفلا هتايح غوصت ةيليليهاو

 عزان موي لكف . . نادجولا لخاد یف ًاديدش الارعنأ نيدلأ لزعنيو

 كليف « سشلا ىف هناکم نع هحزحزلو « هتحاسم نم زج ةيمقارلا ةايحلا

 یداصتقالاو یسایسلاو « یماعلاو یلسلاو « یدرفلاو یعاتجالا هکولس درفلا

 . هللا ةركسفل ناكمب س وأ ١ هلک اذه یف نیدلل ناک سحب نأ نود

 مقاو ىلإ هجوم وهو هلمېپ لقالا ىلع وهف . ۰. نيدلا نم رغب نکي م ناو
 ,..ةايحملا
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 نيدلا « لامهإ » دودح . . دودا هذه لخاد ىف لظي م رمألا نكلو
 .٠ ةايطا رومأ یف هميكحت مدعو

 . نيدلا دعاوقل دمعتلا « يامحتلا  ةوطخ ٠ دعبأ ةوطخ رمألا ىضم دقل
 . ريفنلا عطقنم حاجنب امب تماق دقو !! ةيلاملا ةيدوهلا ةممم تناك كلتو
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 نآرفلا ربعي اك « نييمألا» وأ < نييمألا » لع مدقح طق دوهبلا ىي ال
 اف



 بش م منآ كلذ . « ليس نييمألا یفانیاعسل اولاق مہنأب كلذ » :مرکلا

 ءانفإلاو فاضإلا ىوس م ءازجال ةيرشبلا « بالك نم مروغو ؛ راتخلا هلل

 . ريمدتلاو

 هلان ىذلا ميظفلا دابلمضالا رأث .. مدق رأث ابرو یف ةيحيسلا عم مرأثو

 . سيس ممت لک یف مہہاصأ یذلا لالذإلاو ء یسیسملا ینامورلا حلا تح

 ءارجلا ةقبنزلا » ةياورهلثمب اك« ريبسكشل « ةيقدنبلا رجانت » ةياوريلثم لالذإ

Scarlet Pimpernel2٥0ر یڑکر وأ ةنورابلا فيلات «  

 نأالإ یاب كلذ عمو ؛ یدوهیلا نم هضرتنيف لالا ىلإ جاتحم یحیسملا ناک

 « ذوبتلاک هنع ًادیعب هغقوي اإ « هسای الو « هدب هيلع ماسي الف « هضرقم رقحب

 دعتبا اذإف . ریز اب یېجو نع برغاو ًادیمب لالا عض : اوم ًارمآ هل لوقیو

 هضرتقا ىذلا لالا ذخأيل ىحيسلا « ديسلا » برتقا « ةايلذ ةلذ ىف تاوطخ

 ! یدوہلا نم

 .٠ دوه ةرک اذ هاست ال لالذإ

 ىلع ةثيدحلا ةيبروألا ةضملا مايقب ةحرف امآ ةيلاعلا ةيدوهلا تحرف دقو

 اپمصخ ۽ ةيحيسلا مطعم وعن قيراملا فصن كلذف secular) ( ینیدال ساس

 . راتسلا ءارو نم هاجم الا اذه ىف حقنت تماقو . . مےدقا

 ىف هتيرظاب - ىسیسملا - نوراد رہظ موب دشأو مظعآ اہترف تاکو

 ثدحلا كلذ ءارو اب <« اماكذب تسحأ دقف ء ناسنإلا لصأو عاونألا لصأ

 .ةسينكلا مم فينع مادص نم مخضلا

 سیل نوراد نإ » : كلذ ىف نویپص ءا تالوکوتورب باتک لوق

oملطحم یف امافتسنو + عساو قاطن ىلع «ءارآ رشا یک انقرع انکلاو ۽  

 « [ ىلا ] ندا
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 . . اقح كاذ ناكر

 ءةيني ورادلانيبو دلا نيب تماق ىتلا ةوملا عيسوتل رباب لا دوجدوهبلا لذب

 «ةماع دوهيلا ريغ دض مدقلا مدقلل ًاقيقح « ةبابلا ىف نیلا طحت لما لص

 مم هوقالام لجأ نم «ةصاخ ت ةفصب نييحيسلا ىلع - ابروأ ىف س مدقسو
 ء داطضا نم

 .. لالغتسا عشبأ نوراد ةيرظن ةيلاعلا ةيدوهبلا تلفتساو
 هلک ییروألا: رکنلا ةغايصب اوماق .. اپتاماع ربك أ نم هثالث دی ىلع هتلنتسا

 .. ركفلا لاعىف ةثالث نيدايم رطخأ .. عاتجالاو سفنلا معو داصتقالا نايم ی

 . همیهافم لکل محم لب ۽ نیدلل داعم ساس ىلع

 . مک رذو = دورفو - یکرام : م كتلرآ
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 ةئررملادو ررلا ہا س م
 ٤ و ےب ر سکا

 نيو ابروأ نيب ةقرلا اوشن نيلام اوسيل دوهلا نإ لوقن نأ قحلا نم
 نإو ] دوهبلا نملخدت نود ةضلا مايق ذنم لعفلاب ةقرفلا تماق دقف ٠ ةيحيسلا

 نوراد ید ىلع عارصلاو ماصحلا ماقو [ كشالب ماوه ىلع ءاج دق كلذ ناک

 لوقت اک ادیدش احرف كلذ اوحرف دق اوئاک نإو ] كلذكم هنم لضدت نود
 . [ نویبص ءاکح تالوكو تورب

 .. ةروطحللا ديدش ناک كلذ عم هب اوماق ىذلا رودلا نكلو

 ٠ نيدلا نيبو «نيركفلاو نيالا نيبو « ءاماعلاو نيدلا نيب ةقرفلا تماق
 « عاتسالا » و عمتجما ماتتا ىف ةبغارلا ةأرلاو .نيدلا نيبو « ةيرطلا ةاعدو
 لاهإب ءانتك ألا وأ < هتم روئنلاوأ « نيدلا نع داعتأالا نكسلو .. ةايلاب

 مهمان وعنصر « هباحعأل ايصخش اجزم نيا كلذ ىتح ناك هنع فارصنالاو

 ..دأ رفاک صالتا

 ةف سجا نادیم ی ف ص قالخألا دعاوقو سالا û ةقرفلا ٽسماقو

 ..راذعألا الإ سادلا سهلت ¢ ةرورضك » وأ ٤ كلذكی مخشجازک ةصاخ

 كلذ لک نم اراجیل رمألا ىف اولخدت ةئالثلا دويملا « ءاململا » نكلو

 الق ! ريهاجلا راظنأ ىف « ةيمملا ةقيقلا » دنس امبطميو « املا اهدنسي ةبرظ _ ةبرلظ

 تارربلاسلتو «هنع راذتعالا ىلإ ناسنإلا جاتحب ًايصخش اجازم دعب رمألا دوعي

 رربپ وف « رخآ رربم ىلإ جاع ال ۾ « اعلا مدقتلا هيضتقي ًايجاو دوعي امو هل

 جاتحب ىذلا لب ۰ راذتعا ىلإ ةجاح ریغ یف وہف هنع رذتسپ الو الو .. ةبقلب هست

 غبي ةت ىف ٠٠ ديلاقتلاو قالخألاو نيداب كسلا وه راذتعالاو ربربتلا ىلإ

 ! لوقعلا ربا دقت وأ اهم ربتلا



 رشع عاتلا نرفلا ةياهن ىف هلك ىنرنلا ركشا ى اغلب اريأت راو .. هماصتخا ف لک. ماکو دورو یکرام هب مق ینا را روا وه كف
 ۰ .. نيرشملا نرقلا ةيادبو

 ! موقت ىلإ جات ىذلا فارحالا وه هتاذ نيدلا نإ اولاق و .. موقت ىلإ عاج ىلاوهو « فرحتلا وه نيملا ىسشكلا منل نإ الوش مج

 ,. ليدمت ىلإ جاتحلا « فرحعنلا وه قالخأالل دئانسلا موهغلا نإ اولوقي مو
 | | ۃایلا ق نم ةیقیقح ةمیق تسل امتاذ قالخألا نإ اولاق امنو

 سبات .. ةيلعقئاقحو ةياع تایرظتو ةیملع تاساردک امنو ! یدرف بھذمک هیلإ وعدو « فلولا هارپ یمحش داقتعاک ال تلقوا رتل هذه اولاق م
 ! قيقحتلاو ةساردلاو ثحبلا حوسم

 ..ةتفلا نوكستام فدعأك ىلوغلا ممتجلا امه ضرمت قتلا ةدتفلا تناك ًأنهنمو
 " !  نیلا كلذ ذم امجناتت یف شیعی یتلاو
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 . قالخألا طعنو نيدلا لمح ىلإ لماوملا هذه لصت نأ ملا نم نکی ف كلذ منو ٠۰ اک رځآةيحا نم یعانصلا بالتتالاو « ةيحان نم نوراد ةيرظن ف هرثيم .. ةيركقو ةيداصتقاو ةيعامجأ « ةغينع لماوع س اہتاذ یف س تناکو .. رلطللا فارحمالا كلذل ىدؤتل لعفلاب ةدوجوم اک لناوعلا تناک دل
 ةيعاتجا بابسأل ةيرشبلا ةايح ىف ةربش تارم نيدلا نع ساتلا دعتبأ دقل

 . نودوعپ ۃرم لک ین اوناکو .. تاوهشلایف اوسمنئاو قالخألا نعةرثك تارم اوفرحلاو .ةيركسضوةيداصتقاو

 ! نواعافلا لعف اممم ادب كلذ دعب اودوعي الا مضت نيبو مل اوررق امك “ (دج لالضلا ین اودس ءرلا هذه ف مهنکلو
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 دج ال یمخیش جازک ن وفرحنی اوناک ةقباس ةرم لک یف مینا كلذ
 . « عقارا رمألا » دنس نم رثك أ هلك عجل ا مب و دتشي نيخ ةياهلا ىف ادنس

 ` , لوذرف فارحماو ..فارحا هنكسلو

 <« فرحنا لالضلا ىلعلا دنسلا « ءاياملا » مه مدقدق ةرلا هذه شام
 ايشم الءهعايتا ىغبفي يذلا رمألا هلأو «باوصلا آو « قلا تأ اوأرف مه نيزف

 ۰ ١ حمألاو موقألاو لضفألا لإ ایس ely » عقارا زمألا عم

 "ف ل یا طق عسر ۰تر یس یا را نار ا
 . ناطيشلا قيرط

. 

ee 

 داصتقالاف سک رام بنک . کلا نم ةفلتتخ ساون الفا ذولا ذ ذا

 ق مک ؛ سفنلا لع ىف ديورفو  .. eةياهلا ىف منكلو

 رومأ ةدع ىف نوقتاي . .

 ةيناويح ةركسف ةينيورادلا ةيرظنلا نم « ءدب ىف ءىداب « ملک اوذخآ دقل

 هاجت لك ىف ةمومسملا اهل اءاحمإ | ومسعو ءامقاطق اوسو واهو د «هتيداموناسنالا

 ةيرفن شقانأ نأ - ثحم یا یف یہ نم وہ الو لاجلا انه سیلو

 اةيلع ةيرظن تاءاحإلا هذه تسيلو ء امناءاعإ شقان ماد انا امنإو . ر

Neo Darwinism دk| يiیار داراب الداوری io اہتشقانم یف ینتک یا 

 ناسنإلا ةيناويحمب نمؤت ال كلذ عم اهنكلاو « نورادك روطتلا نمت ا

 ايچولکیسو ایچولویب ہدرفت « ناسنإلادرفب نمت امنإ « ةاماكلا هتيدام الو <

 «ةصاحلا ةيناسنإلا ل رل ا ىف كلذك هدرفتو

TT TTT . ناويلا ةدعاق ىلع ال 
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 . . .ءارألا ةشقانم ىلإ جاتح نيح « رخآ ناكم ىف ةشقانملا هذه درونسو

 . خراتلا عئاقو تبث انه نخ امي و
e» 

 نايل وچلوقب . هیفكشال ناسنإلا ةيناويحىوق ءاعإتاذ نورأد ةبرظن تن اک

 » Man in the Modern World كيد lad) ىف ناسنإلا» هاتک یف سکه

 ناسن إلا دعي ل نوراد ةبرظن دعبو » : س ةليدملا ةينيورادلا ءاماع نم وهو س
 ۾ ًاويح هست رابتعا بنج عيطتسي

 . . . قاطن عسوأ ىلع هوعسوو ةثالثلا ءاململا هدم ىذلا وه ءاحإلا اذهو

 ناكمإلا ىف ناك له : لاؤس - ةيخرانلا ةقيقلأ لجأ نم س رطخم انهو

 ممتجا ىف ريثأتلا نع اهزجحو « هيف تأشن ىذلا لمعلا ىف نوراد ةيرظن سبع

 ؟ هک ى رشبلا ركکفلاو ىبرغلا

 ىتلاك فورظ ىو « عونلا اذه نم ةيرظن ىف اليحتسم اذه ناک اعر
 . ةريطحنا ةب رظنلا تالت ابف ٽتدلو

 «ىرخأ بأ امتفقلت ول « رئأتلا ىف ءاجنالا اذه هجيتت نأ تح نكي لف كلذ عمو

 .ىنانإلا ريطاو «ناسنإلل » ةردقم ليلقلا ىف وأ « هللب ةنمؤم « ةقيقحلل ةصلخم

 دق ء قلطلا تابثلا ةركسف لظ ىف شيعي ناك ىذا ىبرغلا ركسفلا نإ -

 هضرع راصو <« هباوص ةزرملأ هتدقفأف « روطتلا ةركفب ةفينع ةأجافم "سوف

 ىلإ دتر, نأ نك ناك . . فرحتي نأ تح نكني م نكلو .. فارحتالل

 . باوصلا ىلإ هلودرب نيذلا ةادملا دج نيح باوصلا

 ىف ةقيع ةبحاصم هوبحاصو <« ةقيثو ةفرعم روطتلا نوسلا فرع دقلو
 . لیبسلا ءاوس نع هب اوفرحنپ لف « هلک یا مېخیرات

 . رصتنم مالا دبع ةمجا صو باطخ نسح ةچرت ()
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 ةيضقألا نم سانال دج » : زيزعلا دبع نب رع لاق نيح « مہم یف هوفرع

 اجالا اذه ءامقفلا ذخأ نيحو . « الاضقلا نم مه جم ام ردقب ( ماكحألا ىأ)
 ثادحأ نم سانلا ةايح یف دج ام لک هب اوامش تح ذاہتجالاب هقفلا اومد

 . تاهاجتاو عئاقوو

 ململا نيب عازنلا » هباتك ىف ىكيرمألا « ربيرد » لوقي : مهماع یف هوفرعو
 انك ام ةيلعلا ءارآلا نم مهتافلؤم ىف ىر نيح شهدنل اننإو » : « نيدلاو

 ءاقترالاو ءوشنلا بهذم نأ كالذ نمو . رصعلا اذه ىف لما جانت نم هنظن

 دقو « مهسرادم یف سردی ناك « اثيدح ًابهذم ریتم ىذلا ب وضعلا تابئاکسلل

 تادماجلا ىلع هقيبطتب كلذو « هيلإ انلصو ام دمبأ ىدم ىلإ هئم ا وبهذ اوناک

 ` .()« ًاضبأ ندامملاو

 من كلذ . قالخألاب نينممو ‹ ناسنإلا ةيناسنإب نينمۇم كلذ عم اواظو
 . للاب نونمي اوناك

 ةزه دب امباوص ىلإ ابروأ در مهقتاع ىلع اوذخأي رف ةثالثلا دولا امأ
 « فنعو ةوقب اهنافارحا ىف اوخغني نأ مهقناع ىلع اوذخأ اغإو « روطتلا

 . قالزلالا ةعرس دنشتو اعاسنأ ةوملا درت ىتح « نكسميو رارصإو

 مالا روطتلاب ءاحبإلا : نيبحاصتم نيعاحإ تطعأ دق نوراد ةبرظن تناك

 نم ۲۴۲ ص یدجو دیرف دم داتسألل « دلاخ لع نرد مالسإلا » باتك نع (۱)
 مالسإلا فاصن) ضرعم ف لاقي ناك ناولوقلا اذه لثمنم انه سارتحالا ىغبنيو ٠ ةيناثلا ةعبطلا
 ءاقترالاو ءوشنلا بهم ريغ رخأ “ىش مريكمت ىف نواس ا هيلا ىدشحا ىنلاف ؛یالسإلاركقلاو
 . ناسنإلا ىلا دماوجملا نم تاقولخلا بتارم یف جردتلا اوظحال دقل ٠ سالوو نوراد هررق اک

 هردق هوسخبب مو ء ىناويح لص نم ناسإلا نل = نوراد لاق اک = اولوقپ ۾ ممکلو
 نم ةعرصلا هللا ةدارأ ىل س ءادجإ س هزيم اودرو « اہم درفت ىلا هایازم هنع اوفن الو

 اهنكلو روطتلا ةركق اوفرع مث نمو . شرألا ىف هللا ةفيلح حصيل ادرفتم ازومتم اذكه هقلخ
 ٠ يرفلا رك فلا ىف ثدح ا ةرمدم ةثول ىلإ مرركفت ىف لوحتت مل
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 ىلإ هعاجرإب « هتيدامو ناسنإلا ةيناويع ءاحإلاو « تابثلا ةركف ىفاي ىذلا

 ىرخأ ةيحان نم هيف روت ىتلا ىوقلا رصحو « ةيحان نم ىناويلا لصألا

 بناج ل ا لاغغإو « « ةعيبطلا » ىنرثك ألا ىلع وأ « ةئيبلا » ىف ةلثمملا ةيداملا ىوقلاب

 .()ءاوس روطتلا ةيلع وأ للل ةيلع ىف هللا لخدت لافغإ و « نات ًالافغإ ىورلا
  نيلصفنم وأ نيلصتمو « اهلك وأ اهدحأ  نبءاحمإلا نيذه نمو

 . ماكرحو ديورقو سكر ام : ةثالثلا ءاملعلا ذخأ

 لعهثحم رصقي ل هنكلو ءداصتتالا لع هح نادیم ناک دقف سکر ام امأف

 لوانتپ « الماك ًابهذم عضو اعإو ء داصتقالا لع ف ةيمداك أ تاسارد

 ناينيورادلا ناءاحبإلا اف لثمتي « ةنيعم ةبواز نم ةايحلل الماك ًاروصت

 ةيداملا ىوقلل لمجم ريسفت وهو « خيرات دالا ريسنتلا ناكرأ دطو دق وهف
 ةفصب ايدام طاشنلا اذه لعجم اء هلك ناسنإلا طاش ىلعربك ألا ناطاسلا

 . ناسنإلل ىناويملا نايكلا نع اثعبنمو ؛ ةيساسأ

 : ةيرشبلا خيرات ف لاعفلا رصنعلا ىه  ةيداصتقالاو س ةيداملا ىوقلا

 ةدودغ ٽاقالع نوميقب مارت سانلا هلوازي ىذلا ىعاتجالا جالا ف»

 ةيداملا ةايحلا ىف جاتنإلا بواسأف ٠. مهتدارإ نع ةلقتسم ىهو ٤ امنع م ىنغ ال
 سيل ؛ ةايملا ىف ةيوتعلاو ةيسايسلاو ةيعاتجالا تايلمعلا ةروص ددم ىذلا وه

 م عاشم نيعي ىذا وه مغدوجو نإ لب « مدوجوأ نيمي ىذلا وه سانلا ر وعش
 . [ سکرام لراک ا

 نم هبحاصي امو جاتنالا نأ وهو : ىنآلا أديل نم ةيدالا ةيرظنلا أادبت »

 قراخرصنع لاخدأ بالم وه « هلا لخدتب ءاقترالاو ءوشنلا ريسفت نأ » : نوراد لاق (1)

 ٠ « تح کسیاکیم عضو یف ةعیبطال
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 هذه بس . ىعاجا ماظن لك هيلع موقي ىذلا ساسألا وه تاجسنما لدابت

 ةيساسألا تالوعتلا وأ تارينتلا ةفاكل ةيئاهلا بابسألا نأ دج ةيرظنلا

 ؛«نييلزألا لدملاو قتلا ءارو مهيعس ىف وأ « سالا لوقع یف امنع ثحبلا زوجال

 . [ داب إ كيردرف ] < لدابتلاو جاتنإلا بواسأ ىلع أرطت ىتلا تارينتلا ف امإو

 ! جرملا هفده ىراديال حرص مالک

 سيلو  لدابتلاو جاتنإلا بواسأو « ةيدالا ةايلأ ىف جاتت إلا بواسأف

 ةيسايسلاو ةيعاتجالا تايلمعلا ةروص ددحب ىنذلا وه س نايلزألا لدملاو ىتحلا

 تالوحتلا وأ تاربغنلا ةفاكل ةيئاملابابسألا عجرتەيلإو « ةايملا ىف ةيونعملاو

 .. ةيساسالا

 ريغت وأ ةديدج هل آ عارتخا . . . ىدا ا خبراتلا اذه وه هلك ةيرشبلا ځی راتو

 ةيرشبلا امف ترم ىتلا «راوطألا» و . خيراتلا متصي ىلا وه جاتنإلا بيلاسأ

 ةيعويشلاىلإ « ةيلامأرلا ىلإ « عاطقإلاىلإ « قرلا ىلإ « ىلوألا ةيعويشلا لوأ نم

 . جاتإلا بيلاسأ ريفتو تالآلا عارتخا ىلإ اہک مجرا 7[ !ةريخألاو ]ةا

 ةليصأ <« اتاذب ةمناق ايق تيل ةيونعلاو ةيسايسلاو ةيعاتحالا تايلمملاو

 . ىرشبلا نايكلا یف

 نايكلل ةجينن ىأ . . ةيدالا ةايللا ىف جاتتإلا بولسأل ساكعنا ىه امنإ

 ۰ ناسنالاو ةايلا ىف . . ىدا( ا

 . . ةيناسنإلا مز نم ةيتيقح ةميق اسيل نايلزألا لدعلاو حلاو

 .. لدأبتلاو جاتنإلا بواسأ ىلع رطت ىتلا تارينتلا ىه ةيقيقحملا ةميقلا اعنإ

 بلاطملا » قاطن ىف روصحم وهف « ةيرشبلا ةايحلل اروتسد مت نیحو

 نالعإلا وأ وتسفينلا ] ىسنجلا عابشإلاو نكسملاو لك الا « ناسن إال ةيسيرا

 .[ یعویشلا



 . . کرام رظن یف ییظعلا ةيرغسلا ىہف ديلاقتلاو قالخألاو نيدلا امأ

 . ةيرشبلا ماهو رک أ نم مو ءدب ىذ ءىداب ةيواملا تالاسرلا
 .دجويال خراتلل ىدالأ ريسضتلا للف فو ! «٠ هتيدام ىف رصعصت ملاملا ةقيقخل »
 . تالاسرلا الو . ىلا الو هللا

 ديبعلا ردختل نويعاطقإلا هعدتبا ءىش  بوعشلا نويفآ اینا نیدلاو

 ءوس ىلعريصلاب مممارغإو ء ةب راسما ميقوقحمب ةبلاطملا نع ةحداكلا ةقبطلاو
 نأ نييعاطقإلا ءالؤم رسب ام ءةرخآلا ىف ةنملا ىف اعط امہ یضرااو ماوحأ
 . نونُمآ مهو ةبصتنلا تاورالاب اوعتمتسي

 ‹یداهتقالامض وللساکیناد رخ یم اإ ةيقلطنا مقا نمو -اٹلاثےقلاو

 . ةتباث ريغ امن وك نع الضف « ةيرشبلا ةايلأ ىف ليصأ دوجو اه سيل مث نمو
 راوطألا تباكالو . ةي رشبلا هبر# ىذل|ىداصتقالا روطلا بسحم ةروطتم ىهف
 ..ةروطتمو ةددحناعاضوأ ذأت ةيقلللا ماف «ةبقاعتمو ةيمتح ةيرشبلل ةيداصتقالا

 . ةي رشبلا عاضوأ روطت عم روطتلا ةيمتح ىو
 . . امحرصأو ةروص حضوأ ىف ةيرظنلا نم دوصقملا حضتي انه ىلإو

 . نيد ال . ءالوأ

 هل ةقالعالو ضرألا ىف انه اصلا باحصأ ابعدتبا ةروطسأ نيدلاف
 . ةقيقلا نم هل ديصر الو «ءاملاب

 ۰ . قالخأ الو يقال ٠ .ايناثو

 سبو. ةيداصتتالا عاضوألل ساكعنا ىه ایل ٭ یئاذ دوچو اھ سیٹ ےقلاف
 یه م . ریغتلا ماد س ةيداصتقالا عاضوألا وهو = اهردصم نال ٽابث اه

 «ےوان _ اطنصچ ٭ باک یف سکرام لراک ()
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 نم نولواشا لواح امم نيعم عضو ىلع اهب كاسمالا نكمب الف ر وطلا ةيمتح

 . نيدلا لاجر وأ نيركفا

 ! كلذ نم ايش الو لذ لک نوراد لقي لو ٠.

 !لوقي نأ هه نم ناک الو

 هادم هدم دق « موسما هتيرظن ءاحبإ ذخأ ىذلا ىدوبلا املا نكلو

 . داصتقالا ع نف « ىلعلا » ثحبلا راس تح ء املك ة ايلا تلمشف ةعساو

 ةيبرغلا ةايلا لكل خدف - سكرام دي ىلع - موسما ءاحإلا رشتناو

 . عاسالا لع

 بعذملا تقنتعا ىلا ىه = رمألا أديم ىف س اهدحو ايسور نإ ةقيقح

  رمألا ديم ف س اهدحو ايسورو ٠ قبطتلا ةوق هتطعأو الماک یعویشلا

 لک هتدېطضاو < عساو قاطن ىلع « ةيمر » ةمواقم نيذلا تسواق ىلا یه

 سيردت ىلإ « ىقنلاو ةرداصملاو لاقتعالاو لغقلا لوأ نم « دامطضالا عاونأ

 . . تاعما لاو سرادملا ىف ايمسر داحلإلا

 نأ دق بهذا ثيح نم ايعويش حبصب ىلا  هلكب رغلا نكساو

 2 راتلل ىداملاريسفتلاب كلذ م

 ريسفت ىلإ ليلاو « ربك ألا ماتهالا ىداصتقالا بناملا ءاطعإ ىف هب ذخأ

 « قلا » لانغإو <« ىدا او ىداصتقالا ريسفنلا لالخ نم اياك ةيناسنإلا ةايلا

 . . سانلا كولس هيجوت ىفو « ةايحلا ىف اهرثأو

 ىلإ ليبس الو « اه تابثال « ةروطتم » ةيقالخألا ملا رابتعا یف هب ذخأو

 . ةصاخ ةفصب ىداصتقالا روطتلا ساسأ ىلع ةروطتمو . . امتابث

 ! ةایلا یف روي نأ نمیام رخآ نیدلا رابتعا یئ هب ذخأو

 ماظن داضملا  ىلامأرلا ماظنلا لظ ىف ةمناقلا ةيبرغلا ةايلا تراصو
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 « اإلا » و ىراطلار ىركسا األ ن ًوثک قت - ىعويشلا

 ا . یعویشلا املا یف امتلیشم ںع
 . . رداصي م برفلا ىف نيدلا نأ حيحص

 . ؛دحألا مويةسيتكسللباهذلا ىنعمب « نونيدتم » كانه دارفألا نأ حيحو

 « ناسنإلاو ةايلا قلخ اب ر كانه نأبناجإلاو « ةالصلا ىف بيلصلا ةمالع مسرو

 ۰ .(!)رومألا نمریثک ىلع ردقيو

 ..مرعاثمالو ةيعقاولا سانلا ءايح ن . ایش فیکال «نيدلا» اذه نكلو
 ةايلطا نأ ساس ىلع مات ی کتا یسایسلاو یعاتجالاو یداصتقالا ظنسلاق
 طاشن' قرغتسي ىذلا ىسسملا ىهو .. ةبابعلاب ةقيقلا يهو . لصألا ىه ةيداملا

 .٠ ايلا ٠ ةقيقح » یهو . ناسنالآ

 ءيا يشم نم تدا قالغألا ج عنا قو ف = دوجوالإ ٠
 موهن ةتبلا هل ةلصال ءاسنلاو لاجراو تانبلاو دالو الل « را » یشجلا طاشنلاف
 ىسحلا عا انلاو .نيدلا مومي ةتبلا هل ةلصال ةايملا ىلع بلاكتملا عارصلاو .نيدلا
 . صوصللا هجو ىلع ىيا موهفلاب ةدبلا هل ةلص ال دخلا نع دئازا

 س ءاوس راوابررآ س برغلا یف اپاک ر یهاجلا دنع یراسلا نالا
 لط یف ایبتح ناک « اهروطت » نأو . ترینت دق یالخألا سيباقم نأ وه

 تناك لا ] قالخألل ةعدقلا سيياقملل اقلطم لاحم ال هتأو . یعانصلا عمتجا
 [ةيعارزلا] ةر نألر دامت ] تررمت د ارل نأل [ نل نم ةدحس
 . . لاج اهل دعي م ةفعلل

 اكو . برفلا ىف ةايللا مب ىذا وه راتلیدالا ريسفتلا هنأ . . یأ
 ثحبلا راتس تحت س س ايپ يطع سکر ام دارآ نیتللا نيتطقتلا وأ ةطقنلا تاذ ف
 . قالخألاو ندا اهو = داصتقالا لع ف ىلعلا
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 ماعلا دي ىلع لص و دق ةينب ةينيورادلل موسما اعإلا نأ ىرخأ ةرم هانعمو

 ‹ الإ لصي نأ تح نكي  ةيرشبلا ةايلا ن قطانم لإ رک الا یدوہہلا

 موقتال ةمظنم ةيملع ةروص ىف ديلاقتلاو قالخالاونیدلاةايلا عقاوف هب مسطغ

 «ىلعلا» ثحبلا ساسأ ىلع موقت الإ و « [رمألا رهاظ ىف ] ىمخش بهذم ىلع

 مهالض دنس ًادنس نولاضلا نوفرعينملا ابف دحج م نمو ٠ قيقحتلاو ةساردلاو

 هديلاقتلاو قالحألا ماعحنو نيدلا لامهإ نعراذتعالا ىلإ مج وم الو« مېفارحناو

 ىو نیکسمتسس < « علا بكو نيبك اوم اونوکیل ایمس هیلإ ]| نومسي ملعب لب

 ! حيحصلا ةفرعملا

 .ناسنإلاةيناويح هنعذخأ امو ٤ روطتلابناج نورادنم ذخأیلف دیورف اأ

 نإو « ناسنإلا نايكتل ةباث ةروص مسرب = ىف ثحاب لكك = هنإ

 ً[ هدحو باتكلا اذه یف ناک ارو ] Totem & Taboo ala نک

 ةيجواكيس بناج ىلإ - ثدحتب وهو < ا

 تامرلا روطتو نيدلا روطت نعو « تاعاجلا ةيجولکيس نع

 . «ناشإلا» بتاج نمال ناول بنا نس ةو هل م هک

 نعاهدمبو امہتقاخسو « قالخألاو نيدلا نع ثدحت دق سکر ام ناک نو

ورف .نإف « داصتقالا ىف « ىلعلا » ثحبلا لظ ىف « ةليصأ امق ان وكي نأ
 دق دي

 . سفنلا لع ىق « ىلعلا » ثحبلا لظ ىف هتاذ هاجنألاو هتاذ عوضوما نع ثدحت

 املا وه .. تالاعفنالاو رعاشملا وه .. ةيناسنإلا سفنلا وه هثح نادم نإ

 سغنلا . سكرام هنع ثدحت ىلا « جراما » ماعلا ةجاوم ىف « ىلخادلا »

 ىلاعفألا قس یاذلا امیکرت نع ؛ ةايحلل ليصألا نادیلا یھ ہرظن یف

 هنأ یا .. ةايلا معقاو ىف ةيلع ملاقو ىلإ لوحتتو « رعاشملاو راكفألاو
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 كلذ عمو « سكرامل لباةلا بناجلا طبضلاب ذخأي س ثحبلا ةج نم

 « قالخألاو نيدلا عوضوم ىف امناذ ةجيتنلا ىلإ هعم لصي - بجع نمو س
 ! ناسنإللو ةيناسنإلا ةايحل ناويلا ريسفتلا سفن هثحم ف ذختیو

 !!.. ةفداصم

 تقتلا نإو - ةيناسنإلا سفنلل ديورف امري ىلا ةروصلا نأ قحلا نكسلو
 ريغ امق اهرابتعاو قالخألاو نيدلا فيخست ةطقن دنع ةياهلا ىف سكر ام عم

  یناویحو هلصأ ف یدام « رخآ ءیشل اساکمنا ام إو « ةيرشبلا ةايلا ىف ةليصأ

 ىلإ اهب طاطحنالاو « سفنلا كلتل هثيرات ف رطخأو شغأ ناك ديورف نإف
 . ضيضصحلا

 س املك امنكسلو ء بس ةيناويح تسيل ةيناسنإال ةيسفتلا ةايحلا نإ

 لك ىلع رطيسلا سنملا وه « ناويلا بناوج نم دحاو بناج ند ا
 . ناسنإلا لامن

 ىه « هزارثف » . ةنحم ةيئاويح ةايح ءدب ىذ ءیداب ناسنإلا ةایح نإ
 دوجو ال «حورلا» ىسملا بنا لاو . هطاشن لك ىلعرطيست ىلا ىه ٠ . هك قلا
 سفنلا روصت ىف الماك ءاقتلا سکر ام مم قتایانح إو ] قتالطإلا ىلع هل
 وهو . دیک أت لکب دوجوم ومف « لقعلا » هما یذلا بئاجلا اأ . [ ةيناسإلا
 . ناسإلا تافرصتل طباضلا وهو . ىعولا وه ٠ سفنلا تاقبط نم « ةقبط»
 ىأ نكسلو . اهءازإ ناسنإلا فقوم ررقيو « ةيمقاولا ايلا هجاوي ىذلا وهو
 ؟ ناسنإلا نایک یف ~ ٥ ةيعاولا تاذلأ وأ س لقعلا دوجوأل ىرت اي ةجيتن
 سفنلل ةينطابلا ةقيقلا ىه ىلا | ةيناوهشلاةقاطلا نيب تاذلا مقوم نأ » : ةجيتبلا

 ةقفانم نوكت نأب اميرغي ام ريك« ةيجراطلإ ةقيقلا نيبو [ ديورف رظن ىف
 طفاحع نأ بح هنكلو ء قئاقلا یرپ یذلا ىسايسلاك« صرقلا ةزان ةعداخم
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 ةفارخ یھ ةدحاو ةماک ی ئ « ےقلاف م نمو ()« !ريهاجلا نيب ةتن اکم ىلع

 انب نولاع متقیقح یف مو سانلا اه دابتی ةئاز ةلع ! « نوقذلا ىلع كحيض» و

 ٹناک نإو « قلاع سکر ام ةركمب - دعب نم س قتلي انهو ] ! عادخ

 ٠ [ نيلاخا ىف ةفلتغ ديناسألا

 : بیجامالاب ینآیف « صصخیتپ » كاذ دعب دیورف نکو

 ةينأوشلا ةقاطلا ىه تسل [ 14 ] ةقيسلا ةينطابلا ناسنإلا ةقيقح نإ

 ىأ نود تاذلب ةيسجلا . ةيسنجلا ةفاطلا ديدعملا هجو ىلع یهامإو . بغ

 [  ناويلا وأ ] نادنإلا تاقاط نم ىرخأ ةفاط

 بتكلا لكى اليوطو ًاريثك هتشقان دقف ء دب ورف ةشقانم لاج انه سلو

 سنا ناک د قف .. ةيسفنلا هتيرظن ىف ازراب يش طقف ظحلز انكسلو "7. ةقاسلا

 ةرذقتسم ةقاط س [ امف ىقللا لالعالا ءدب غد | ةتمزلاةيحيىلا ابر وأ ىف

 امومنارارصإ رصیف «دیورف «یجیف .روداا امفشکر امنع ثيدحملا نم سانلا رفتي

 ةرذقتسلا ةفاطلا هزه لالخ نم « امطاشن ناولأ ميج « الكس فنلا رسفي نأ ىلع

 نيللا رسفي نأ ىلع - [ مهلا وه اذهو ] كلذ نم رثك أ - رصيو ! تاذلاب

 !! ديدحتلا هجو ىلع ىسنجو ٠. ىسنج قاثبنا اہنأب ةصاخ ةغصب قتالخألاو

 !! ء١ ةفداصم

 .. سنا لالخ نم ةقثنمو « ساج املك ةايملا
 ءال لا بسحب اک ةقحارلا وأ غرابلاتلحرم ىن ال .. ًادجركبم اديب سنجل او

 ازكرم اصلاخ ًاسنج ناسنإلا دلوي لب . داليا ةظل نم ..اعإو .. سانلا نم

 !! ریغص یلاویح لفط باھإ یف

 ۱۹٤۲ ٠ ةن ةثلاثا ةمبطلا نم ۸۴ ضس «1he Ego and the Id« باتک (۱)

 ٠ € مالسإلاو ةيدالا نب ناسنإلا » بانك ن م « ديورف » لصف ةصاخ ةغصب (۲)
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 ..سنجلا ةقاط نع ريبعت لفطلا لاععأ لك

 لوبتلاو . سنج تالضعلا كيرحنو . سنج ماهبإلا صمو . سنج ةعاضرا
 ىذلا وه ةصاخ ةفصب ريخألا اذهو .. سنج مأالاب قاصتلالاو ٠ سنج زربتلاو
 إ تاعامججو ؟دارفأ املك ةيرشبلل ةيسغنلا ةايلا لكشي

 تكيف هنيو اهني الئاح بألا دج مث . سلا عفادب هما قشمي لفطلاف
 سنجل عفادب اهابأ شمت ةلفطلاو ] ٠ . بيدوأ ةدقع هسفن ىف ًاشنتف . قشملا اذه
 ةنيمللا ةدقعلامذه نمو . [اتکیا ةدقع امس ی اشنتف قشملا تبکت مث كلذک
 !! ةيرشبلا ةايحىف « ايلملا مبتلا » لکو ٭ لر « ديلاقتلاوقالخألاو نيدلاو ريمضلا اشي

 خیرات اشنم ىف ديورف « ! اهآر » یتلا ةثداحلا تالت نم دمتسم هلك رمألاو
 ! ةرشبلا

 « سلا عقادب مهم ًأوحت اوبا  ةيرشبلا علطم ىف س ءانبألا ن نأ كلذ
 اراب لق لم مدا ارس . هراتقف قيرطلا ىف اقناع مابآ اودجو مث
 .ةدابع ىلإ تلوح مث . بألا ةدابع تأشن كلذ نمو . هودبعف . هارک د نسدقیل

 . [ ١ ؟اذال ] ! ناويلا زمر, بألا طبترب اذكمم ةيرشبلا سنا ىف هنأل طوطا
 رمأ اهو . مًالایلع لوصعلا منيب نوااقتیس مہنآ ءائبًألا دجو هتاذ تقوا فو

 مرت لوآ كاذب اشف ¢ مہشأ لع امم ر اوررقف ]115 [ 1إ زوال

 كا رعلاو اعطا لدپ مچی ابن نوال اوررق ک۲ مالا ىلع بصناو [ ىسنج ج ]

 «یقا» تاق[ 1۹ا۵ ]

 ةثداح تسيل « ىلرألا ةبرشبلا ىف ثدجت ديورف « ١ اهلآر »ىتلا ةصقلا هذهو
 . نيلا كلذ ذنم املك ةيرشبلا ةايلا ىف اممباط تكر دنف « ةدرفم ةي را
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 ومني مت ٠ قشملا كلذ تبكي لفط لكو : سنا عفادب همأ قشعي لفط لكف

 ىسجلا ثبكلا تالذ نم « ةراضحلاو اياعلا مقلاو .. ديلاقتلاو قالخألاو ندا

 ماد ىسفن قلق ىلإ لوحتي وه اعإو  هتني ل تبكسلاف كلذ عمو . مالا قشمل
 تالوام یھ كلذ دعب تءاج یتلا تانایدلا لکو » أ ةحار ىف سانلا كرتي ال

 ىوتسم بسحب فلت ىهو ( ةعرجاب ءانبألا ساسحإ ) امتاذ ةلكشلا لل

 ءىش ىلإ فد آعیمج انکو ء اہقبطت یتلالئاسولاو ءاہہف ترہظ یتا ۃراضلا

 هبع تأشن ىذلا ( بألا لتق ) ےلظملا ثدحلا سفنل لمف در یهو « دحاو

 دیورف أ « ةحارال ةدحاو ةظ هثودح ذنم ةيناسإلل عدي ل ىذلاو « ةراضلا
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 ٠۰ ٽحم یلاویح ربسفت ناسنالل ريسفتلا اذه نأ حضاو

 اع یف نوراد تاظحالم نم ةت ءديورف « ! اهآر » تلا املك ةصقلاف

 « مالا ةرقبلاىلع لوصحلا ةيتفلا ناريثلا هجتت رقبا ماع ین هنآ ظحال دقف ۰ ناریحلا

 تداع كلذ نم تغرف اذإف . .لدقتل وح املك ه جيتتف « قي رطلا ىفاقتاع اهابأ دجيتف

 مألاب هدحو زوفيف - اهاوقأ وهو  اهدحأ بلفثي یتح اہ ایف تعرطصاف

 .ديدجلا ديلا وه حبصیو

 اهربذقتو ء ديلاقتلاو قالخألاو ندلا ةركسف ثيوات ىدم كلذك حضاوو

 ء ةيحيسلا اروا یف رذقتسلا ساجلا مقنتسم ىف امسمغب ؛ سائلا سوفت یف

 ! نوبكساا سنجلا عين انم رطاقتب هنم اجارخإ و

 هذه نكلو ! سنجلا نع « ةراذقلا » ةلازإ ىلإ ىس هنإ ةقيقحو

 ! ىرخأ لأسم



 راهنت لممن نأ بج » : نویہص ءاکح تالوکو تور, باتک یف ءاج
 ضرعي لاظيسو . انم ديورف نإ . . انترطيس لمستف ناكم لك ىف قالخألا
 <« سدقم ءىش بابشلا رظن ف قبيال کل سمشلا ءو ىف ةيسنجلا تاقالملا

 « هقالخأ راهنت ذثدنعو « ةيساجلا هزئارغ ءاورإ وه ربك الا هه حبصيو

 . حابتسيل فظن سنف : تقلا سفن یف متی اجودزم اقدح كانه نإ
 ىفاوسم نأ نود « مامبلاك بابشلا قاطنيل . « ةتوبكسلا » رارغلا تلطمتل

 قالخألاو نيدلا رذشي تقولا تاذىف نكللو ةمادن ممسوفن فالو اعنا مريم
 ! سوفنلا ىف ذثنيح رذقتسلا س سالا نم لصألا ىف ةعبان اهرب وصتب ديلاقتلاو

 ىلإ قالخألاو نيدلا لزيف . . ةعشب ةثيبخ ةقيقد لادبإ ةيلع رتت هنأ ىأ
 ةفاظنلا ىف قالخألاو نيدلا ناكم ىلإ سنجلا عفتريو « رذقتسلا سنجلا ناكم

 ! سدقتلاو

 ىف هتشقان دفق « ديورق عم ةشقانلا لاج تفلسأ اک س اھ سلو
 هریسفت اپملع م ىلا ليلاصألاو ريطاسألا هذه داسف تشيبو « ةمباسلا بتكسلا

 . لس قطنم الو یاع دنس الب «ةيرشبلا ةايحللا

 كوالا ىجا ريسفتلا اذه لوح قااقلا نم ةعو طقف انه تبث اإ
 : ىرشبلا

 . ناسنإلل اويا ريسفتلا كلذنوراد ةي رظت تاءاحإنم دمتسا هنأ: الو
 . لوقي نأ همه نم ناک الو « هلک كلذ نم تيش لالا ةعيبطب نوراد لقي مو

 ةساو ةدم هدم دق ٠ مومسملا هتيرظت ءاحمإ ذخأ ىذلا ىدولا ماعلا ن كلو ٠
 . سفنلا لع یف « یلملا » ثحببلا راتس تحب ء اہک ةايطا تبلمشف
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 نيتطقن ىلإ نوراد نم هدمتسا ىذلا هلک مومسلا ءاحعإلا هنجو هنآ : ًایئاث

 نيدلا اه ء خراتلا ىفو « سفنلا نطاب ىف ةعساولا ةلوم لا هذه ءانثأ ىف « نيتركر م

 امپعضوو. هلك خراتلا ف ليثم امه تبسي م ةروصب امي وات ىلإ ىعسف . قالخألاو

 ناکلب « حیماتلاب كلذ یف فنکی ملو ! ناسنإ لک اہنم رفنی ۃزرقم ةرفنم ةروص ى

 Three Contributions [ ! ذوذل|نم عونیاستلا نإ :لوقی وهو ًادح اع رص

to the Sexual Theoryإو [ ۸ ص dûىف یٹح ةوسقلا عیاطب متت قالخألا  

 ةيحيىملاریطاسأنإو [۸۰ ص he Ego and the 14 |! ةيداملا ةيعيبطلا امتجرد

 ناك نإو ( إلا برلا ) هدلاو لعق ىف ( حيسملا ) نالا ةبغر اهتقيقح ىف روصت

 ! هبأ نام اإ حبصأ هنكسلو ء هيبأ نم الدب هسفن لتقف ةبغرلا ذه تيك دق

Totem and Taboo 110] ص sةقاطلل رلاوملا 2 ضراعتت ةراضل ا نإو  

 ۃراضحل او قالخٌالاو نیدلا نإ و [ ٥۸ص ree Contributions ]1 ةيسملا

 « ىصعلاو ىنا نايكلا ىلع رطخ ىج لا تبكلاو « ىسنجلا تبكلا نم اشن

 [ !ءاتسا الب ديو رف بشك لک ] تاب ارطضالاو دقعلاب سةنلا بيصب هنأل
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 ثلاث ةصقبلف ماكرد امأ

 .لماکلا لباقثلا فقوم دي ورف نم فق - ىرخأ ةرم س هنإ .

 لب .. ةيعاتجالا ةايلا ساسأ وه درفلل ىسفتلا نايكلا نأ فرتعيال هنإ

 لكشت ىتلا ىه ةيعاتجالا ايلا نإ. . باوصلا ىلإ برقأ هرظن ىف سکا

 م علص ٣ درفلا ةيسف نم ةايلا رفت نأ زوج الف هيلعو . درفلا رعاشم

 ةيعاتجألا ةرهاظلاو ةيسفنلا ةرهاظلا نيب قفرفت نأ ىغبني امإو « هلك سفنلا
 : لاصتالا نم عون - ائايحأ .- امہیب ماق نإ و یتح ء الماک ایر

 نع امعيبط ىف فادح ةعاجلا روعشب رم ىتلا ةيسفنلا تالاا نكلو »

a1 



 ةيلقع فلت «رخآ سج نم تاروصت ىهو « هرفلا روشب رع ىلا تالاا
 )٠ ايب ةصالا اهنيناوق اهو ء دارفألا ةيلقع نع تاعاجلا

 جراخ دج وت ةيقيقح ءايشأ نييعاتجالا ربكسفلاو كواسلا بورض نإ . . »
 ٦٠١( ہنی تاظل نم ظل لکی امل عوضا ىلع ںوربجب نذلا« دارفألا رام

 [ ةيعاتجالا رهاوظلا هنعأشنت ىلا ] كرتشلا لمعلا اذه ناك امل نکل
 < ةيدرفلا رئامضلا نم ريبك د دمل ةجيتن هنأل كلذو «انم درف لك ر وعش جراخ متي

 كواسلا نم ةصاللا بورضلا ضعب ربرقتو تيبثت ىلإ ةرورضلاب ىدؤي هنإف
 ةدارإأ مضختال ىنلاو ءانع ةجراخ دجوت ىنلا بورضلا كلت ىهو « ريكستلاو
 (۳) ٤ اتم درف یآ

 رهاوظلا رسفت ىلا ] ةقيرطلا هذه قيبطت نكمملا نم سال نکلو د

 اندرأ اذإ الإ ميللا ةيعاتجالا رهارظلا ىلع دارفألا سوفن لخاد نم ةيعاتجالا
 قبس ىذلا فيرعتلا ىلإ دوعن نأ كلذ ىلع ةتهربلا ىف ىنكيو ! ات ديبط هيوشت

 اهب زات ىلا ةيرهوملا ةصاملا تناك الف . ةيعاتجالا رهاوظلا هب انودح نأ ٠
 دلیل دتالذناک « دارفألا رامط ل جدا طغضب مايقلا ىف رصحنت رهاوظلا هذه

 ا (9. رامغلا هذه ةديلو تسيل اهنأ ىلع
 نع ثدحتن نأ ايلع بح لب ٤ انكم بابسألا هذو ىنا اذهبو د

 ني ةقرفتلا هذه ريري اندرأ اذإو . دارفألا روعش نع فلتخب ىعاتجا روعش
 .ىعاتجالا روعشلا ديسجن ىلإ ةجاح ىف انسلفءىدرفلا روعشلاو ىعاتجالا روعشلا

 . ٠١ س « ةيافا ةمبطلا ةمدقم س ىودب دم ديسلا ر روتكدلا ةمجارمو ا دوج روتكدلا ةر « مكرد ليم فيلا عاتجالا'لع ف جملا دعاوق )١(
 ۰ ۱۹۹ س (4) Ye‘ س (۳) ٠ قباسلا ردصملا نم ۲۲ س (۲)



 هلع رعت نأ بجاولا نمو . صاخ سنج نم ادوجو روشلا اذ نإف

 هبیک رب یف لخدت ىلا تالاحلا نأ : وهو« آلا ببسلا درج ۰ صاخ حلطصم

 . . . ًاعون ئالتخا درألا روعش اهم بكر تي تلا ةيسفنلا تالاا نع فلتخ

 قرفلا ديدح ىلإ الإ ةيعاتجالا ةرهاظلل انفيرعت سرب .ناكاف ىرخأ ةبج نمو

 () <« یدرفلا روعشلاو یعاتجالا رومشلا نم لک نیب

 = ةيعاتجالا ةغصلا تاذ - ةي رشبلا ةايملا ناب میکرد فرتمیال اذکه

 اهرسفي اإ . ىدرفلا نايك و هتميبطو درفلا ةيسفت قتيرط نع رست نأ نكي

 1 دارفألا قاطن جراخ « ىجا لقىلا » دوجو

 باتک یف . لماكسلا لباقتلا فقوم ديورف نم ماكر د فقي ةيناث ةرمو

 . لك نأش تاعاجلا « روطت » نع ثدجتي « عاتجالا لع ىف جهلا دعاوق »

 نم رصنع ىلإ روطتلا اذه بسني نأ ىبأب هنكلو - عاتجالا لع ىف ثحاب

 :ةدرفملا سفنلا رصانع

 ةيعامجالا تاراينلا هذه هنم عينت ىذلا ردصملا ةفرعم عيطتس نلو »

 ظحالن نأ انيلع بحب ذئنيحو « ىلوألا امعبانم یت اها رج یف اندعص اذإ الإ

 جرام لا نم رهاوظلا هذه سردن نأ بجو . ٠ . اهتاذ ىف ةيعاتجالا رهاوظلا

 جراخ رهاوظلا هذه دوجو نأ انيلإ ليخ نئلو .٠ . ةيجراخ ءايشأ انآ ىلع

 مدقت الك كشلا اذه ددبتي فوسف رهاظلا بسع ادوجو الإ سل دارفألا روعش

 ةيجرالا ةيعاتجالا ةرهاظلا متتت فيك ذئنيح ءرلا ىريسو . عاتجالا لع
 ل و را و

 )6 دارفألل ىلخادلا رومشلا

 )1( ص ۱۹۹٩۹ “- ۲۹۸ ) )۲ص ٩1 ۰



 1. . كلذ عمو

 !؟ قالخألاو نيدلا نع اهب تدحقي ىت ق ر رطلا تلت ةفداصم ىهأ

 دوجوب ىرسألا ماظنلا ةأشن ةداع نورسقي سائلا نأ ليبقلا اذه نف »
 نورسفي اك ؛ ءابآلا هاج ءانبألا مب رعشيو « ءانبأالل ءابآلا انكي ىلا فطاوعلا
 ثدحب ام مألاو ء امپعورفو نیجوزاا نم لکل امقتقحب یتا اازلاب جا اوزلا أش

 ةيداصقالا ةايلا عو ٠ مسج ررضب هطاصم تبيصأ اذإ درفلا بضغ نم

 يهذلا باع ةصاخم و « نويداصتقالا اهرسفيو اهممقي اک س رمألا هان یف

 . ةورألا ليصحت ىف ةبغرلا وهو « تحبلا ىدرفلا لماعلا اذه ىلإ  ظفاحلا

 نييقالخألا نإف . ةيقالا رهاوظلاب قلعتي امف كلذ فالخ ىلع رمألا سيلو
 ء ندلاب قلعشي امف رمألا اذكو. قالخألل ااسأ هسف وحن ,را اچار نونخ
 شب وأ یریکلا يللا یرتامرت دت تلا رطاوطلا ديلو هنأ نور, سالا نإف
 هذه قنيبطت نكمملا نم سيل نكلو. خلا. . ناسنإلا ىدا ةذنلا تايصخشلا
 !)٠( امتميبط هيوشت اندرأ اذإ الإ مهلا ةيعاتجالا رهاوظلا ىلع ةقيرطل

 ةبرطف ةيليد ةفطاع دوج وب لوقي ءاماعلاءالؤه ضب نأ ليبقلا اذه نمو »
 نيدلاولابربلاو ةيسنجلا ةرينلا نم ىلدأ دحب دوزم ريخألا اذه ذه نأب و « ناسنإلا یدل
 نس لک اتن یت ضد درا دقو كطازعلا نم كلذ ريغو « ءانبألا ةبحخو
 هذه نا أ ىلع انفقوب غراتلا نكلو . وتلا اذه ىلع ة لاو جاوزلاو نيدلا
 . «٩ ناسنإلا ىف ةيرطف تسيل تاعزلا

 ليصافتل دوجوال هنأب فلاسلا ىأرلا ىلع ءاتب لولا نكن هنإف ذتایحو د
 سيلف مت نمو . . ١ ريبعتلا اذه حص اذإ «امناذ ىف ةيقلللاو ةينوناقلا دعاوقلا



 اه دوجوال ىا ةيقالا دعاوقلا ةعوجم حبصت نأ ء ىأرلا اذل اعبت ء نكمللا نم

 ( . . . قالخألا لعل اعوضوم اہناذ یف

 !؟ حضاو

 ةيقلحلا دعاوتلاو . ةرسألاو جاوزلا كلذكو . ايرطف اعيش سيل نبدلا نإ

 ' اہتاذ یف ام دوج وال

 جراخ ماقلا « ىجا لقلا » ةروطسأ شقاتت نل 1 مباكرد انه شاف ناو

 ريغ ىلع جراطلا نم مرتي یدلاو « دارفألا نايكل فلاخلاو « دارفألا قاطن

 ! یرطف دادعتسا الو مهنم ةبغر

 : قثاقحلا نم ةروطسألا هذه لوح ام طقف تبثث اننكلو

 : نوراد نع اریشک ماکرد ذخأ دقل

 . تابثلا ةركسف ىنلي ىلا مالا روطتلا ةركف ءدب ىذ ”یداب هنع دخ

 ةيتاذ ةبغر ريغ ىلع درفلا رمقي ىذلا « ىجراطلا رمقلا » ةركف هنع ذخأو

 . هر وطيف « هئم

 ا4 ةلاح لك ىف دہشنسب ًاتتپال وہف ٤ ناسنإلل ىلاويللا ريتا هلع ذخأو

 : ناويحلا اع یف ثدحم

 ناک عاتجالا ىلإ ليلا نأ ىلع ناهرب طق (e هنأ كلذ ىلإ فضأ د

 ادج ىيبطلا نأ هنإو . هلان ذغم ىرشبلا سنجلا ىدا تدجو ةيئارو ةزبرغ

 انسوفت اهب تب رشت قلا ةيعاتجالا ةايحلل ةجيتن هنأ ىلع ليلا اذه ىلإ رظبت نأ

 تاناويملا نأ ء معقاولا ىف « ظحالن األ كلذو ٠ باقحألاو روصملا رم ىلع

 ةعامج ىف ةايملا امباع بجوت ىتلا امنك اسم ةميبطمل ًامبت ادارفأ وأ تاعام شيعت

 () « ايلا هذه نع افرصت وأ

 ۰ ۱۷۳ ص (۲) ۰ 1۰ س ۹ ص (۱)

 د



 حرشي هنأو « ءالاب ءاملا رسفي « تنوك ء نأ كلذ ىنمم سلا نكلو »

 نوكي نأودميال ىللا مدقتلا ىلإ ناسنإلا مفدي یرطف ليم دوجوب مدقتلا

 كلذو ؟ عقاولا بسحم اهدوجو ىلع لديام ةن سيل ةيقيزيفاتيم ةركف ىوس

 رعشنال س قرا لك اهنم ةيقارلا لئاصفلا كاذ ىف ام - ةيناويلا لئاصفلا نأل

 . خلا. . ٠ مدقتلا ىلإ اممفدت ىنلا ةجاحلا هذهب طق

 نأ هنأش نم ناک الو « ماکرد هلاق ام ایش لاخلا ةعیبطب نوراد لقي لو

 ةعساو دم هدمو « هتيرطنل ىناويل ا ءاحإلا ذخأ ىدولا املا نكلو . لوقي

 : عاقجالا لع ىف « ىلملا » ثحبلا نم راتس تح ء اهلك ةايملا تامشف

 لوقي نأب ةصاخ ةبانع ىع دق _ - عاتجالا ملع ىف ةمساولا هتاوج ى هنإ 1

 « ةيتاذ ةميق تس قالخألاو « ةرطف سل .جآوزلاو ةرطغ سيل نيدلا نإ

 « هيف دجوت ىذلا عمتجلا نم امتروص ذخآت اعإف « نيعم عضو ىلع ةتباث ىه الو

 «  ناسنإلا » سيلو « ةيعاتجالا رهاوظلا لكى ف لصألا وه « ممتجلا » نإف

# # 

 ةياهم ىف یرفلا متجلا یف ةمخض تاک رح تثدح هلک اذه ةايصح نيو

 ٠ نيرشعلا نرقلا ةيادبو رشع عساتلا نرقلإ

 منكلو « لالا ةعيبطب م دوغو  ةئالثلاءاملعلا « تاہيجوت » تقتلا دقل

 : ةبحاصتمو ةلصتم « ةيسيتر طقت دنع تقتلا - ةمدفلا ىف ره

 وأ امتع هبوشتو «اهنع ةسادقلا نو ؛ ديلاقتلاو قالخألاو نبدا ىلع ةزجلا

 . اہمیت یف كيكشتلا
 . ىلعلا ثحبلاو « معلا » ساب ةلجلا هذہب مایقلاو

 . « روطتلا » نيبو قلما لالحمالاو ىنيدلإ لاحسلا اذه نيب طبرااو

0 



 لبق الىمتح روطتلا نأل « ىمتح » رمأ لالحالاو للحتلا اذه نأب ءاحإلاو

 . موتحلا هقيرط نع هفقوب دحأل

 سکر امو. نوراد حاجت انبتر دقل » : نویہص ءاکح تالوکوتورب لوقت

 ىق ميمواع هئشنت ىذلا قتال الل مادملا رثألا نإو . مارال ج ورلي )هشتینو

 , « ديك أ لکب ال حضاو یدوہہلا روغ رکملا

 ! قالخألل مادملا رثألا كلذ لعفلاب ثدح ذقلو

 ءادعلا ةثولو .. رولطمتلا ةثول : تقولا تاذ ىف اعم ناتو ريهاجلا یف ترسو

 . قالخألاو نيدلل

 نال « نيرخآلا هيليمز نم رك أ رمدلارثألا اذه ىف دیورف مسا زرب ایرو
 ماكر د ةصاخو.- نارخألا قب اني « قاطلاةمساو « ةيبعش » تذخأ هءارآ

 نيدلل ءادعلا ةثوأو روطتلا ةثولل ةيئاہنلا ةليصحلا نكلو . ريهاجلا ىوتسم قوف

 « فيلأثلا قوقح » و بسنلا تتوافت"نإو < امیج مل درت نأ غبن قالخألاو

 ۰ ! ثولاثلا ءاضعأ نيب

 روطي نأ ىنيني هتاذب روطتي ال امو .. روطتلا ىه « ةضوملا » تراص دقل

 .نيدلا ال . ضرألا لكى باث قالطإلا ىلع ءیشلافب نآ ینبنی ال هنإ | ۃوقلاب
 .ةيعاتجالا طباورلا الو . ملا الو . ديلاتتلا الو . قالخألا الو . للاةركف الو

 . قالطإلا ىلع ءیٹ ال .. ءیش ال

 .٠ بيعلا تابثلاو تيلا نوكسلا نم ررحتت نأو . روطتن نأ ىنبلي

 توم »و نمم ىلعألا ناسنإلا ةرك ىريتسه جنشت ىف یدات ینالآ فوسلیف (۱)
 نمو 1 ءالذألا قالخأ اهنأل ةيحيسملا قالخألاب ديقلا نم ناسنإلا اذه ىمي وهو ! « هلإلا

 . ةدوشنملا اهتيشب < نويهم ءاکح تالوکوتورب ھ هيف دج م
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 یف اہب اندیقت دقو . روطتلا قومی دیق یہف . قالغألا دویق لطحن نآ ینبنی
 روطتلا یمانملا عيتجلا ف مويلا امحرطن نأ ىغبنيف ىعارزاا عمتجللا ف ىضالا
 قالخألا نأبوتينطابلا سفنلا ةقيقحب ريطللا لهما ةجيننامب انديفت وأ[ سکرام ]
 دجوت ال هنأب انم الهج اب اتديقت وأ [ دیورف ] ناسنإلا نایب راض «تٽبک»
 [ سکر ام | جاتنإلا لئاسو روطتب روطتت یم اإ ء ةيقلللا قل ةئباث ةقيقح
 . [ ماكرد ] عرتجلا لاح روطتب وأ

 نم هانثرو دقو . روطتلا قوعي رخ ديق وهف . نيدلا لم نأ یغبنیو
 یعارزلا ممتجیلا بساتي هلک اذه ناک دقو «رخأتو دوو ةلاہجو ۃبامع یف اضالسآ
 تالبعرللا هذه قيطي ال ىلا روطتملا ىعانصلا ممتجلا ىف مويلا نحو ء رغأتل
 ندلا نظن ایک موہ ء قیاسلا لاما رسصع بسانی اذه ناکدق وأ [ سکرام ]
 رفنم ذؤم راض یننچ تیکه نأ فرعن نأ لبق «ءاسلا نم الزىم « ةسادق هل ايش
 .[ ماكر ]ةيناسنإ ةرطف نأ  ةابجو ان طخ س اظ موي وأ[ ددرف]

 .. كرل .. روطتلا .. ديدجلا ميجا ىف ءاشنإ انسقأ ءىثلن نأ یغبنی
 . دیلاقت راب . قالخآ الب . نیدالب ةرفاظلا هتابثو عم قاطنن نأ ىنبني . باثولا
 [ ٠ ةلوللا « ءامملا » ] ! حيحصلا مقل ديحرلا ليبسلا وه اذهف

 . . آرا رر , ف ابلك ةنتفلا تزكرتو

 ! جأرلا برم رمع وه رصعلا اذه ناك دفل فح
 لج رال ةنتفقيرطلا ىلإ امجارخإىأ « ةآرلا «ررجت » نمر الك مالا داضإل ةليسو ال هنأ ملعت شضرألا ىف لمفت تلا. املك ةرررشلا یوقلا تناک دقف

 . راهنتو هقالخأ دسفت كل

 . . قيرطلا ىلإ ةأرلا جرت نأ نن ىأب نبني .
e۸ 



 .. ىداصقالا لالقتسالا ةجح جر

 ٠. ةايلأ ىف ابقح ةسرام ةجحم جرخل

 ٠ لمعلا ةجبحم وأ مىلعنلا ةجححب جرم
 .٠ « عاتستسالل » جرخ

 . ءارغإ ةروص ىف جرخ نأ كلذ نم مأ نكللو .. ٠ جر نأ مهلا

 ةمشتع یهو « ةايملا ىف امقح سرامت وأ لمعت وأ ر نإ ابن

 ىف ةبغرلا ىنعم « ةيلرملا » ابّسيبط ىلعو « ابقالخأ ىلع ةظفاحم < ةظفحعتم

 «بستلا» لك نم نذإ ةدئاف الف ٠٠ فورظلاحنست نيح ةرسأ ىف « رارقتسالا »

 ! ةي رشبلا داسفإ ىف هانبعت ىذلا
 ؟ ةدئافلا اف الإو . . هيرغتو لجرلا نآفت ةروص ىف ةأرلا جرخت نأ ىنبني

 ۱۲ لیل نک کاو
 | ٠٠ ةوعدلا وه ليبسلا

 . نوصاصقلا بتكيو . نويفحصلا بتكيو . باتكسلا بشك
 ! .٠ اسلا وه ليبسلا

 . . داسفلا ىلإ ةيعادلا ةيراعلا ةرعادلا مالفألا لقت ۰

 [ ارعا ىلع ] نيز ةاذإا وه ليسا

 . . ءايزألا توب وه ليبسلا

 . ةني زا تاودأ ةعانص وه ليبسلا

 ىنتتسلال « ةيعانجالا ةايلا NS -ليبسلا

 قفتپ ال ةایحال روصت داجإو  ممتجلا ةجهب ةه س ةيرغملا ةنئافلا ةأرملا نع

 مقاو ء داجإو ؛ ءابعألا لمح ىف لجرلا « كراشتل » ةيرغلا ةننافلإ ةأرلا نع

 ! ةايحلا نم ىمقاو ءزجك ة يرغمل ا ةدتافلا ةأرملا نع ىنفشسب ال « ىلع

 . . لمفلاب كلذ لكد جوو



 ! ديزملا تبلطو . ٠ ةي رشبلا داسفإل لمعت ىتلا ىوقلا تحارتساو

 ! نيتيلاملا نيب راب [  ؟اضرع مأًادصق ]  ديزلا ءاجو

 .نيعب رأىلاوح ةيناثلا ىفو«بابشلا نم نييالم ةرشع لوألا برملا ىف لتق
 . . لاجر الب ءاسنو « لثاع الب رسا س مددعب س تد جوو
 ..سنجلا نع تحبتو . . لمعت س ةهركم وأ ةيضار ¬ ةأرملا تجرخو

 ! قالخألا لالحا نم . . « ررحتلا » نم ديزم ثدخو
 اه نوكي نأو . . ةانف لك لمحت نأ ةيبرفلا ةايلا ىف ىداملا نيتورا راصو

 . نايحألا بلقأ ىف الماك« سنا طاشن هعم سرامت -' قتيشغ ىأ  قیدص

 ! نيناج الإ . قالطإلا ىلع هراكعتسا ىف دحأركفيال . ركدتسيالیداع نیت ور
 ! ديلاقخ وأ ! قالخأ وأ ! نيد دجنوي هنأ نودظي نيذلا

 نوشيعي نيذلا ... نونفعتملا نورجحسملانوتمرلانويمجرلا ءال نيئاجلا

 نوديرب نيذلا ٠ رونلا مهنيعأ نع نوبجحي نيذلا . ىطسولا نورقلا ةيلقمب
 ىذلا بتلا روطقلا . ٠ روطتلا هنأ:زوفرعيال نيذلا . ءارولا ىلإ ةعاسلا عاجسرإ

 ! نورشملا نرقلا هثدحأ ىذلا روطتلا ٠ ٠ هفقوب دحأل لبقال

 ! . . روطتلا

 نرقلا ىف ةيعايجالا ةروصلا هذه حص ىلا « را وه له

 . ٠ نيرشملا
 اةرشم امدقت تناك نإ : ةروصلا هذه ىف ىصخشلا ارا فرصب

 . ناويملا م ىلإ ةشب ةسكن وأ ةيرشبلل ةعفر تن أكن إ . ايرزم الالحا وأ

 ؟ امثدحأ ىذلا وه روطتلا له
 ىف یراضحملاو ىلعلا « مدقتلا » هأشنآ «اقح « دیدج » ءیش یه له

 ؟ نيرشملا نرقلا
 ا رانا ةداېش ٠ . حمسنلف نذإ



 رال کر ارس

 شيعينأل « ةمخضم ةمسج اهاري هنإف ايلا نم ةرتف نانإلا شيعي نيح

 مضأ- م نم  اهإريف « ةظل رثإةظحل « اتال ميج و امنالیصفتو امقئاقد

 ! خراتلا نم ىرخأ ةرتف ىأ نم

 ! هبناوج ميج نم « یرشب » رم اذهو

 ارن یف لءاضتب م . . امس الصم ًارییک بیرقلا رظلا یر نیلاف

 . لايم ةعضب وأ تاوطخ عضب هنع دمت نیح = هتاذ وه

 . ٠ هيلإ ءىش برقأ اممأل ء ةسج ةلصفم ةرويك وه هرومأب سحب ناسنإلاو

 لیصنتلاوربكلا اذهب اسحب الف همام  رخآ سخش دنع اہنالیٹم یرب م

 انآ ادب هيلإ ليخم الو . . هنادجوب ابف كراشوأ امبلع فطع نإ و « مسجتلاو

 . ةيصخشلا هتب رجت هباشل

 امشيمي هنأل « ةمسجم ةلصفم ةريبكة نها راإ هنظل سم دحاولا ناسنإلا لب

 < اهريغ ىف لخدو ترم اذإف < هركکفتو هروعشو هسح نم ةبيرق ىف « نا

 امال آ لکب تٽراصو س هتاذ وه هنم ۶رچ یھو س هسح یف تل ءاضت

 ساسحإلا ةرؤب ىف ةلخادلا ةنهارلا ةديديلا هتل نم رغصأ امانا وأ

 «.٠ ةشياعملا د و ريكفتلاو

 الماك ًادرفت ديرف نرقلا اذه نأ نيرشملا ن رقلا لهأ ىرب م نمو

 ۰ ۰ خیراتلا رادم ىلع طق ءىش یف هل لیثمال هنأو « ءیش لکی ف

 | جراتف رخألا امأ .. هن وشيمي منأل تالذ

 « ةروصلا » هذهف  رومألا نم رثك ى درفتم ني رشملا نرقلا نإ ةقيقحو
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 نكي مل . . لبق نم طق ةي رشبلا ابشمت م ء امقلاقدو امتاليصفت لكب « ةايلأ نم
 انيسالو ةعاذإ الو « ةدرام رطقالو ةمي رس نفس الو تار ئاط الو خب راوص اد

 ٠ ٠ ةايحلا قفارم لك لمشي مخض لآ جاتنإ الو . . نویزفیلت الو

 . . حیحص هلک ك لذ
 ! ةسيحص ريغ هتلالد نكسلو

 ام قالطإلا لع ءىثال هنأ هنم اهوجر غشي نأ سانلا دير یتلا هتلالد

 ثدح دق مويلا ثدحب امءىشال هنأو . لبق نم ليج ىأ هشاع دق مويلا هنوشیعب

 ! خراتلا نم موي ىأ یف
 ! خراتلا نوأرقيال سانلاو

 ةماسج اهديزب ىلا « ةميسملا رضا ثادحأب نولوغشم مهنأل هنوأرقي ال

 كلذكه ئوأرقيالو . ةمخضم ةمسج امقتاقد مه وديتف « لعفلاب ايق نوشيعب مهنأ
 قلخ مهأل « هلك ىضام اب ةلصلا وعوطتم مهمآ مهيلإ لسي ارورغ ! مهنم ارورغ
 « ةربع »الف « هنيبو مهنيب هبش الو « فلاسلا ةيناسنإلا ىضام هل نآشال ديدج
 ؟راتلا ةءارق ءارو نم یت نإ

 منال ٠ ةضملاع رات ! تيدحلا ابروأ خيرات نوس رديف اليات نوعضاوتي دقو
 ر ىه امو « ةليلو موي نيب ثدحم ال تازيفتلا نأ نوفرعي ت اوفقلت دقو س

 دق « ةخض تايآ نم هلمحم أم + نورشملا نرقلاف . الج ءیلطب « روظت » یف

 «رشع سماحلا وأ رشع عارلا نرقلا ىف ىآ ٤“ ةضمنلا رصع ىف = الثم ~ دلو

 « رمالاو ثيدملا جيراتلا ناسنإلا أرقي نأ سانئتسالا باب نم « نسحيف »

 ' نيرشملا نرقلا دلوم هيف رل

 فلس ام ةءارق دح ىلإ س ًاردان الإ - ' مضاوتلا نف نواصي ال مهنکسلو

 أ عراتلا نم كلذ لبق .
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 ثدغأ اإ .. « ءالقملا » و « املا » نع لالا ةعيبطب تدحنأ تسلو

 ! « نيفقنملا ريهاج » كلذ ىف ام .. « ريهاجلا » نع

 هد

 ! خيراتلا ةءارق ىلإ نوجاتح نعنف كلذ

 نازنالانم ًاقيش ثدحدلوء امنقيقح ىلع ةيرشبلا ةروص ىرنل هيلإ نوجاتحم
 ىود : نيرشملا نرقلا ىف هيمن ىذلا نابطلا ىودلا اهرادأ ىلا انسوءر یف

 ٠ قبرطلا ىف ةجنأملا ةنففلا ىودو .٠ نونحجملا قابسلاو «ةمخضلا تالآلا

 ! كمامأ ىلا نويرفيلتلا ةشاش نع كينيع ضمغأ .. ةظل كينيع ضمغأ

 ىلا ةرخافلا ةرايسلا نع وأ ٠ ةظحل ذنم قتلطنا ىذلا رابملا حخوراصلا نع وأ

 ىلا ةافلا كلت نع كلذك ةظل كرنيع ضمغأو .٠ ضرألا كب بهت

 ‹ ةبكرلا ىذاح اناتسف ٠ .. سيراب ىف ءايزألا توب هتجرخأام ثدحأ تسل

 تج رخو « ةديز ملظعأ تنيزت مث ء امقوف اع فشكيف سلجت نيح اہنع رسحديو
 . نويعلا بذجتو رعاشملا بهات ةدتاف ةفاشر ىف « رثخبتت »

 نم ىلا فصنلا ىف نآلا شيمت كنأ سناو . . ةظل كينيع شرغأ

 ! تالكسلا هذ عمتساو ء نيرشملا فثنرقلا

 فو  نانویلا مه « خيراتلا ىف اندم اهرهزأو ةراضح ةيدقلا مالا قرأ »

 ثيح نم لالا ءوسو طاطحالا نم ةياغ ىف ةأرلا تناك ىادبلا مرصع

 یفام نكت مف. ًاعيمج ىعاتجالا كواسلاو ةينوناقلا قوقللاو قالخألا ةيرظن

 دق ةينانويلا ( >11 هعر ) ريطاسألا تناكر . مرک ماقم وأ زام معجم

 مالآ عی عوبنپ ( ۶4٥4٥٤4 ) « ارودناب » یہست ةيلايخ ةأرما نم تذخنا

 امن قشنت ىتلا نيعلا : ءاوح ةيدوهبلا ريطاسألا تلعج اك ء هبئاصمو ناسنإلا

 ةيدوهملا ةروطسألا ذم ناك ام دحأ ىلع فاخ ريغو . دئادشلاو مالالا لوادج
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 <« ةأرملا لبق ةيحيسملاو ةيدوييلا ممألا كواس ىف ملظع ريثأت نم ءاوح نع ةعينشلا

 ءالؤھ دنع عاتجالاو قالخألاو نوناقلا لوقح یف یوق لوعفم نم امه ناک امو

 (ارودناپ ) نع ةينانويلا ةروطسألاريثأت ناك ل يلقب هتود وأ كلذكر . بوعشلا

 ىف ء لفسألا كردلا نم الخ الإ مدع ةأرلا نكت لق . ميمناهذأو موقع ىف

 لزاتم امأو . ةيعاتجالا ةايلا بناوج نم بناج لك ىف لذلاو ةنامملا نم ةياغ

 : لج راب ةصتخم اہلک تناكسف عمتجلا ىف ةماركلاو زعلا

 « هلاح ىلع اتباث ةيندملاةضملاب مدع لوأ ىف ةأرملا لبق كواسلا اذه ىقبو »

 ةراضملاراونأ راشتتاو ململا عويذ ریثأت نم ناک هنإف . ةليلق تاليدعت هتالخت امر

 یذ نم لزم عقرأو الاح نسحأ تحبصأو ممتجلا ىف ةأرملا ةناكم تعفترا نأ

 «تببلا ةبر تحبصأ ىف . لدبتت ( اهاحىلعةينوناقلا اهنلزنم ٽيقب نإو « لبق
 ناکو . مات ذوفنو ةطلس هلخاد ىف امه حبصأو « هدودح یف اہنابجاو ةرصحنم

 . مظعتلاو ربدقتلا نيمب هيل هيلإ رظئيامو * كلمام سنو ىلغأ نم اهن وصتو امفافع
 .ىلع مهتويب نونبي !وناكف : ةيلاملا تات ويبلا ىف امئاش باجمل ا ناک اضيأو

 سااجلا ی نکراشی مېتوسن ناکامو . لاج رال راو ءاسنلل مسق : : نیست

 اہتمزالمو ةأر ا جاوز دمی ناکو . ةماعلا نك امألا ىف نزربيالو ةطلتخلا ةيدنألاو

 ةزنلاو ةمرلا تناك ملاثمألو . فرشلاو ةباجنلا تارامأ نم هريغ نود امج وزا

 ةرظن ةراعدلاو رهعلا ةايح ىلإ نورظدي اوئأك ك لذ نم سكملابو . عمتجلا ىف

 ناوفنعو اهدجم نابإ ىف هيف ةينانويلا ةمألا تناك ر صع ىف اذه ... ءاردزاو رک

 تناكه نأ بير الو ٠ لاكلاو قرا ىلإ ادعص ومت تناکو «اہتوقو اہہابش

 قاطن یف ةرصحدم ٽناک انآ ٤ را تف یف ةيقلخ دسافم ممدنع دجوت

 قالخألاةراپطو فافلانم لش نوب وبل اطی اونوکپ ۵ لاج .رلانأ تالذو . دودحم

 نم نوشت سپ اون اک لب « الع ذخاؤتو أ را اب بلاطت تناک ةيجسلا ءاکز و

 ىوذ ةشبع اوشيعب نأ مهنم قولا نم نكي مو « ةنسحلا قالخألا كالتب ىلخعلا



 یان ویلا ممتجما می نم اءزج تاسموملا تناك ك الذ لجأ نمو . ةمشحلاو فافعلا

 . نينداخو نهرشاع اذإ ءرملا باميالو « ًادبأ هنع كفنيال

 رايت مهب فرجمو نانويلا لهآ ىلع باتت ةيسفلا تاوشلا تلعجم مث د

 ىف ةيلاع ةناكم تاسموملاو تارهاملا تأوبتف « حاملا ءا وهألاو ةيميملا زئارفلا

 اكرم تارهاعلا تويب تحبصأو « هلكة يرشبلا خیرات یف اه ریظنال مسجلا

 . ةفسالفلاو ءارعشلاو ءابدألا هيلإ اعاي ًامجرمو < مسجلا تاقبط رأس همۇي

 بدألاو ةفسلفلا بك اوك امطوح رودي بدألاو للا ءا یف اس ومش تناکف

 لوح رودت ىذلا بطقلا نحبصأ لب . نونفلا نم اهادعامو خيراتلاو رمشلاو

 لب « بس بدألا سلاو معلا ةيدنأ نسأرب نك اف . ةينان ويلا ةمألا ىحر

 تحتو مرض اہتالضعم كفتو اھدقع لح ًاضيأ ةيسايسلا لک اشا تناک

 لئاسملا ف نوعجرب اوناك نأ نآشلا اذه ىف فسعتلا مم غلب دقو ٠ نيفارشإ

 ىضرتال اعر تلا ةأرملا ىلإ « تومن وام ايحتو « لةستو ةمأ اهم واعت ىتلا ةيسدرا
 ل ا ا ار

 مح نانويلا لسحأ داز مث . نيتايل وأ ةليل نم رثك أ هنيمب الجر رشات نأ
 ا لا
 مبدا ف مرضأو «لئاذرلا ةأم-ىف اماطتراو ىشلا ايدام طرفا ممقوذتو لاجل

 ` نورمظب !وناك ى تلا - ةيراعلا نفلا جفا  ليئاملاف . دمخ ال تاوشلل ًاران
 س ا لو

 تاوشلا مفك رحت ىلا یه تناك« اذه مېقوذ امنا | واہمنص یف نانشالاب و اہ
N 

 تاوشال مالستسالا نأ لابي مه رطخمالو . ةييهلا مهزتارغ ش دمو امود
 ا رو و
 . ةلجهو راع ء اوهألا رايت ءارو عافدنالاو ‹ قالخألا نوناق ف مذ ءیش

 ت

ج لح لإ مه دنع قالخألا سياقم تلدبلو
 قالخالا ءاماعو متفسالف رابک ل م

 حبصأو . باميو ءرملا الع ماليةضاطغ ,U راو انزلاف نوربال مدع
r 
٠ 

 ةجاح نم هيلإ یرالو « هپ مجال نم رظن جاوزلا دقع ىلإ نورظني مماع
  nا
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 . حاکن الو دقع ريغ نم انلع امنداخم و ةأرلا لجرلا رشاعي نأب اسأب نور اماقو

 . ناموراا م نيينانويلا دعب ماعلا ىف قرلاو دا ةورذ اوماست نذلاو »

 اهاندهاش دق ىثلا طوبملاو دومصلا نم ةلساسلا كالت ىرن ًاضيأ ةمألا هذه فو

 ىلع اورمظو « ليملا ةملظو ةيشحولا رصع نم نامورلا جرخ انیغ . نان ویلا یف

 قوقح هل « معج یف ة رسالا بر لجرا ناک ٤ ةرم لوأل خیراتلا حرسم
 هل زوج ناك نأ نأشلا اذه یف هتطلس نم غلب لب «هدالوأو لهآ ىلع ةلماك كالا

 . نایحألا ضب یف هجوز لتق یت

 ةيندملا ليبس ىف تاوطخ اومدقتو ةيشحولا ةروس مق تفف الو »
 ءاوتسالا ىلإ ليمت ةفكسلا تلعجو ةطاسلا كالت ىف ةوسقلا تغفخت «ةراضحلاو ٠

 ءالؤعو ..هلاحس ىلع تبا ميدقلا ةرسألا ماظن ىقب نإ و « ًايشف ايش لادتعالاو

 ةينامورلا ةيروهملا دج نابإ ىف نانویلاک_ هب الومعم مدع باجمل ا نکی م
 . ةرسألا ماظن نم ةلقثم دويقب ةماع بابشلاو ءاسنلا اوديقا اوناکم نکل . ایرو
 دعب .ناكو « ءاسنلا نأش ىف ايس الو لالجإلا نيعب هيلإ رظني اتش ناک ف افعلاف

 , ًالاع مدنع قالخألا ىوقسم ناک فذكر . دخلا مرکو فرشال ًاسايقم

 يوقلا اللا ةمارك نم ضغ هنأب هعيأص ىلع اوكحو موقلا هيلع بضغق ٤ تابا
 .خويشلاساج ىف هيلع ( te o Censure ( ريكنلارارقإ اوضمأو«هل ةناهإو
 نودب ةأرلاو لجرلا رشاعتي نأ مہقالخ یف ًايضرم الو مدنع احابم ناک امو اذه
 نأب الإ عمتجلا ىف ةماركتلاو زعلا ةناكم ًاوبتت ةأرلا تناك امو . عورشم دقع
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 ٤ ةدوجوم نهنقبط تناك نإ و « ٽاسموللو ( 1: ) ةرسأل اأ نوک

 . اوناكم روممجو نامورلا ةماع نأ الإ « نيتنداخم ىف ةيرلا نم عون لاجرال ناكو
 نورظدي اوناک ام تالذکو ١ رییعتو راقتحا ةرظن نيلإ نورظنيو نهنوردزی

 ٠ نه نينداخملا لاجرلا ىلإ ناسحتسالا نيعب

 ةيندلا لزانم ىف ممبلقتو مهيقرب لدبقت ءاسنلا ف نامور ةيرظن تدخأ مث
 ةرسألاب ةقلعتلا ممنيناوقو ميمظن ىلع أرطي ليدبتلا اذه لاز امو  ةراضحلاو

 لالا تسكسناو <« نطيل ًارظ يسألا بلقنا نأ ىلإ  قالطلاو جساوزلا دقعو

 ىلدم دقع هنأ ىوس ىنعم دنع جاوزا دقمل قہ مف « بقع لع اسار

ivi Contre۱ اوحبصأو « ندقاعتلااضرىلع هیضمو هؤاقب رصحنپ« بس(  

 ٹرإلا قوقح عيب ةأرملا تحنمو . اليلف الإ ةيجوزا ةقالملا تاميتب نومتهي ال

 حبصت لو « جوزلل الو بلل اميلع ةطلس ال ةقيلط ةر نوناقلا اماعجو « كامل او

 . نېکللام ةزوج یف لخد لب « بس نېشیاعم نوثشب تالقتسم تاینامورا
 نچ ارزآوضرتپ نکی مما ریس لع یرقان لس رج نامو
 نيدايم ىف نه ًاديبع ءاسنلانم تاير ا جاوزأ هب دوعي ام ءةشحافلا اب رلإ رامسأب

 دعي ل نإ »  لوقیف هتدلج یب نی هبطخ ماف وکشو قالطلا ةرثك برب

 هتراکن م غلب دقو . ناموراا دالب یف هنم یحتسي وأ هيلع مدنی ایش مویلا قالطلا

 ةأرملا تناكو . نهجاوزأ دادعأب نهراعأ نودعي ءاسنلا تلعج نأ هسا عویذو

 لشرامرك ذ دقو * ءایح ريغ نم كلذ ىلع ىفمنو رخآ دعب الجر جوزتت ةدحاولا

er)لدیروج بەك تالذکو « لاجر ةرشع تجوز ةأرما )¢ 14 —  
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 «تاونس س ىف جاوزأ ةينامن ناضحأ ىف تبلقت ةآرما نع ( م ) ٠١ - ٠٠١
 نع( م۲۰٤ = ۴۳٤۰ ) مورج سیدقلا هرکدام برغأو كاذ لك نم بجعأو
 يأ ىه تناكر « ابجاوزأ نم نيرشملاو ثلاثلا ةريخألا ةرملا ىف تجوز ةأرمأ

 . البل نيرشملاو ةيدالا ةجوزا
 ا ةأرلاو لجرلا نيب ةمباقلا طباورلاو تاقالعلا ىلإ ممترظن ريغتت تأدب مث

 ءاللع رابك لعج.نأ سألا رخآ یف فرطتلا مہب غاب دقو . عورشم دقع روغ نم

 هيلإ تدنسأ ىذا ( ٥۸٥ ) وناک اذہف ٠ ايداع ایش ان زا نودمی منم قالخألا

 رصمع ىف ءاشحفلا فارتقا زاوجم رهجي ء داليملا لبق ٠۸١ ةنس ةيفلللا ةبسحملا
 نابشلا دييقت مدع ىر ريبشلا حلصملا ( 15ء١ ) نوريشيش كاذو ٠ بابشلا
 ألا رصتقيالو . نأشلا اذه ىف مل نانعلا قالطإي ريشي و ةلقلا قالخألا لالغأب
 نم قالخألا باب ىف نيبلصتلانم دعيىنلا (Epictetus) ٿڌ( ای لب امہیلع

 ةرشاعم اوبنجت » : العمو ادشرم هذيمالتل لوقيف (8هزهs ) نييتاورلا ةفسالف
 1 اذإ هوبنؤتوأ ًادحأ اومرات نأ ۍنبنب ال هنکلو . متمطتسا ام جاوزاا لیق ءاسنلا
 . « هتاوېش حامج حک نم نکیتی

 اذه ىلإ ىنامورلا عمتجلا ف بادآلا ةنايصو قالخألا ىرع تخارت الو
 حراسلا تحعيبصأف تاومشلا حوجو شحاوفلاو ىرعلا نم رايت عفدنأ ء دملا
 موسرو روصب تويبلا تنیزو ٠ نيشلل ىرعلاو توقىملا جربتلاو ةمالخلل رهاظم
 تجار هلك اذه ءارج نمو . ءاشحفلاو ةراعدلاو روجغلا ىلإ ةرفاس ة وعد اپلک

 ىف ربألا ىداميو . تاتويبلا ءاسن نهلإ تبذجناو تارعادلاو تاسمولا ةنهم
 سيروب ئات رصیقلا رصع ىف صاخ نوناق عضو ىلإ موقلا رطضا نأ ىلإ كهف
 . نهتعانصو تاسمولا ةنم فارتحا نم تويبلا ءاسن عل( م ۴۷-۱ )
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 یوتحن اہنوکل مورا ىد ةميظعةوظح( ۴1٠١ ) ارولف ةيحرسم تلانو. ةقفانلا'

 ناكم ىف ءاسنلاو لاجرلا ماحتسا رشتنا كلذكو . تايراملا ءاسنلا قابس ىلع

 ةنجاملا صصقلاو ةعيلللا تالاقلا درس امأ . دمشمو سانلا نم ىر دحاو

 ناك ىذلا بدألا لب « دحأ هنم حرحتيال الوبقم ايضرم الغش ناكسف ةيراعلا

 وهو « فوشكللا بدألاب مويلا هنع ربعي ىلا وه ىضرلاو لوبقلاب سانلا هاقاتي

 نم بجحم ةعئقم ريغ ةرفاس ليبقتلاو ققانعلاو بحلا لاوحأ هيف نيبت ىذلا
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 ! كيفيع حتت نأ عيطتست نآلا

 ! ؟ رابخألا نم « طيرشلا » اذه ىف كيأر ام

 ' نوب رفيلتلا وأ اسلا ىف ةظحللا كمامأ هارت كنأكل

 ! ةحرابلاب ةليللا هبشأ ام 1؟ قترف رييك كانه له
 نئاكو ه ام افصو اهريفاذمم نوك# نأ كشوت ةروصلا ءازجأ ضب نإ

 رك أ وأ « انرق نبرشع لبق ادوجوم ناک امال « نيرشعلا نرقلا ىف مويلا

 ! نیرشع نم

 . . اهتنيزو امجررتب لجرلا نفت ىتلا ةديزلا ةجربعملا ةأرا

 . . ةسايسلاو نفلاو بدألا نوئش ىف ىضقت قتلا ةأرما

 . . اهاوه بسح هريسآو لجرلا كامب ىتلاأرلا

 اه نأ ىداصتقالا اهالقتسا نم مفت ىتلا « ايداصتقا ةلقتسملا » ةأرما

 . . قلنا للعتلاوأ « ررحتلا » ىح

 )١( ص « یدودواا لعألا ینا دیسلا باجملا باتک  ۱٤س س ۲۲ ٠
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 . . ةجربتمل ا ةأرملا فلخ ىعاسلا «دسيلا عاتم نع ثحابلا لجرا

 . رومألا تايدج نع دسلا عاتي لوغشملا لجرا

 لمح ىف كراشت » ىتلا ةأرلا نعو « عمتجما ةجب » نع ثحابلا لجراا
 | . « ايلا ءابعأ

 بحرب و « ةيعاتجا ةرورض » ابنأ ىلع ةلاحتما ةأرلا ىلإ رظني ىذلا لجرا
 ۰ . ساسألا اذه ىلع اهم

 . ءاشحفلا ىف ننقتلاو « ةيراملا حراسلاو « فوشكملا بألا . ٠ و

 !؟ رفت ىذلا وه ریثک أ

 1؟ ةغيقلا یف "یش ریغت له . ٤ لب
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 . خيراتلا ةءارق نم لهذيل ناسنإلا نإ

 دحلا اذه ىلإ ىه اهرهوج ىف - مويلا ةايلا ةروص نوكت نأ لهذي
 ! نينسلا نم نيفلأ لبق ناک ال رارکت

 1 نيغي زملا یواعدو « نیلهاجلا لاج نم لهذيو

 رركمت أ ةديرف ةروص ةثيدملا ةيعاتجالا ةايملا نأ نومعزب نيذلا نيفيزلا ۰
 نيذلا نيلهاجلاو . ٠ « معلا » هب ءاج ىذلا « روطتلل » ةجيتئو « خيراتلا ىف

 ! نيفيزملا ءالوه نوقدصي

 !؟ ةيعاجالا ةايلا ةروص ىف « روطتلا » وه نبأ

 هتاذ « لمعلا » نكلو ! كش كلذ ىف ام . . ًاقح تاودألا تريغت دقل

 !؟ ریت له
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 اديدج رمألا بسحب انلعجت ىتلا كلت فيبزت وأ ةلاج وأ ةجاذس ةيأو

 ؛لبق ن ادوجوم نكي لو ءاسنلا ءايزأ ردصي ىذلا وه « رود نايتسرک» نال

 ؛لبق نم ةدوجوم نك مو روجنلاو ةرامدلاو ىرعلا ضرعت ىتلا ىه انيسلا نأو

 ادوجوم نكي لو ثويبلا لخاد ىلإ داسفلا روص لقي ىذلا وه نويزفيلتلا نأو

 ءارغإلاو ةنتفلا ىلع امتردق ةأرما هيف ضرعتست ىلا عراشلا نأو « لبق نم

 نکي لو ةماعلاو ةصاحللا تارايسلاب محدزم فيظل « تلغسم » مساو عراش

 !؟ لبق نم ادوجوم

 « ىعامجالا مدقتلا » تالذ بسنت ىقلا تلت فيبزت وأ ةلامج وأ ةحاذس ةيأ

 ةفلاىنتبت ةيراع قيرطلا ىلإ ةأرملا جرخأ ىذلاو « مويلا هشيعن ىلا « مخضلا »

 <؛ خيراتلا ىف ةديرغلا نيرشملا نرقلا تايداصتقا ىلإ .  اتنتفب لجرلا لغشو

 ىف ديرفلا نيرشعلا نرقلا معو « خيراتلا ىف ةديرفلا نيرشعلا نرقلا فورظو

 ` « تايجولويديأ » و خيراتلا ىف ةديرفلا نيرشملا نرقلا تاعارتخاو « خیراتلا

 1 ! ؟ خيراتلا ىف ةديرفلا نيرشملا نرقلا

 متو ىضاملا خبراتلا مئاقو ىست ىقلا كالت فيب زت وأ ةلابج وأ ةجاذس ةيأ

 ةيرشبلانم ليا اذه نأو « طق لبق نم هدلوت ًادلوم مويلا «تدلو » ةيرشبلا نأ

 ديقي ال ىذلا . . « خيراوصلا ليج » . هلبق ءىش لكن عةلصلا ععقنم ليج

 ىلعءاشنإ هسف ءىشني هنأ « ءیش یف هینعت الو « اہب رأی الو ‹ یضام لا تالالدب

 ۰ 1٩ .۰. قوبسم ريغ وح

 ىرشبلا نايكلا نأ معزت ىقلا كلت فيبزت وأ ةلابج وأ ةجاذس ةيأ لب

 1 ؟ نورقلا هذه لك لالخ رين وأ « روطت » دق ىلخادلا
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 . ةرثك ءايشأ لوقت اهنإ ٠ . اهربدتناف * ٠ خيراتلا ةدامش تالت

 نرقلا ىف ةيعاتجالا ةايلا »وأ . . « نيرشملا نرقلا » نإ : لوا لوقت
 « ني رشعلا نرقلا ىف ةيعاتحالا حاملا ىف ءأرلا رود » وأ . . « نرشعلا
 ةديدج الو ةديرف ةروص تسيل « نيرشعلا نرقلا ف ةأرلاو لجرلا ةقالع » وأ
 سیل تح ؛اهنم ةبيجبع هباشم امف لبق نم روص ترم دقف . ٠ ةيرشبلا ةايح ف
 كالت نأ وأ « نرشملا نرقلا ف شيعي هنأ امعمسي وهو هينيع ضمغآ اذإ ناسنإلا
 ! نينسلا نم نيفلأ لبق تناك روصلا

 نرقلا ىف ةيعاتجالا ةايللا اهم رسفتىتلا ةموعزلا بابسألا نإ : : اناث لوقتو
 ..ةيقيقلا بابسألاىه تسيل ءاهف لجراب اقالعو ءاهبف ةآرلا رودو ؛«نيرشملا
 ني رشملا نرقلاب قلعت بيس ىأ ىلإ تيزع نإ املإف . لقألا لع ابلكت سيل وأ
 ةروصلا راسفت نكي فيكف « مدقتو « روطت » نم هيف ثدح امو هدحو
 لبق وأ < داليملل لوألا نرفلا ىف تثدح ىلا « اهنم هبشلا ةديدشلا ةهباشلا
 1 ؟ نورق ةدعب

 عات نرقلا تایرظن هروصت اک سبل یرشبلا نایکلا نإ : الا لوقتو
 ذخأ نمو مہ اش نمو < ماکردو سکر ام دی ل ترن رش

 ايف وأ هيف تابث لك ىنلت تلا ةروصلاب لخاد نم « ًاروطقم » سيل ٠
 هتفشتک | دقف . . ديورف هفشتكي اديدج افاشتك | « سنجلا » سیلو < 8

 1 خيراتلا ىف ةديدع تاراضح هلبق .

 1 نيئسلا نم نيفلألا جرف طقسن وأ ؛ روطتلا لص ىغان انآ اذه ىنعم سلو

 ! لقاع كلذ عنصی اف 1 الک
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 ةلالد لك نع ًامطقتم رضاملا روصتت ىتلا انتلفغ نم وحبصن نأ طقف دير امإ
 ٠ قوبس» ريغ قست ىلع ًايناطيش اتابن ًاتبان « یضالا

 ةدالا لاء ىف : ني رشملاو رشع عسانلا نينرقلا ىف ةمخض ثادحأ تثدح دقل

 . ءاوسلا ىلع رشبلا ملاعو

 . بیر الو ًامخض ای رات دح ناك عانصلا بالقناللا

 . . خبراتلا ثادحأ نم كش الو ناثدح ةيعويشلاو ةيلامسأرلا

 یمقأ ىلإ لامثلا ىمقأ نم ةدع تارم تبلقت دق « ناسنإلا » ىلإ ةرظنلا

 ینلی ہاکی یذلا دلا ىلإ هتيدرق سيدقت نم : ليثم امه قبي مل ةروصب نيا

 هتييصخش ى ناي داكي ىذلا دملا ىلإ ةعاجا ةروصى هسيدقت ىلإ ء هراوج ىلإ مج ا
 زكر م ريتعي ةلزملا عيقر « ناسنإ » نم . عيطقلا ىف درف درج هربتعيو ةيذرقلا

 ءايحألا نم هريغ ىلع هل ةيزم ال . . ناويح نم مجات وأ ناويح ىلإ « نوكلا

 ىه ناويلأ نم عاونأ تناك هلبقو « رضاملا تقولا ىق ةدايسلا روط ىف هنأ الإ

 ءىث ىآ وأ ةميبطلا و هل : هريقل دباع ناسنإ نم مث! ضرألا رهظ ىلع ةديسلا

 ! نيرشعلا نرقلا ىق هتاذ الإ ديمي نأ ديرب ال هلام ناسنإ ىلإ ء را

 ةرذلار .. هلک خیراتلا یف امه ليثم ال ةرابج تاوطخ اطخ دق املاو

 .  نوكلاو ضرألا ىوق نم ًاريثك ناسنإلل رخسو . . خوراصلا قلطأو
 ميقشيناك ى ذلا ىندبلا دملا سانلا نع لهو ..ريسيت اأ ةيدالا ةايلا سيو

 | تاقاطلا روخذم اقيقخ ناسنإلا قلطناو « هلال هل « مهتنعيو لبق نم

 . . ءايلا ىلإ فلألا نم تريفت دق الك ايلا « ةروص »

 1؟ ريغت له «.ناسنإلا » . . نكلو

 !؟ تريغت له ؟ هلاعأو هلعشانم ةلالدو . . هطاشن نارلأ
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 ؟ « ناسنإلا » ريغ رخآ ایش _ هتالادتعاو هتافارحنا یف - راص له
 !؟ نيئسلا نم نيفلأ لبق _ اثم - شاع ىذلا ناسنإلا

 يش _ هتالادتعاو هتافارحنا ىف  هيلإ ةبسنلاب هلاعأ ت الالد تر اصلح
 إ ؟ تالالدلا نم ناک ام ریغ رخآ
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 . . خيراتلا ةداش كالت

 . اهر دتللف

 . ناسنإلا نايك ىف روطعل او تباثلا نع ٠ . ةرطخ ءايشأ انل ىورت اهن
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 نارا نالے رو ادت الا

 ؟ خراتلا ةداهش ادیعو له

 ؟ اال لک اہنم انج رخیتسا لھ

 .تارتف نم نيترتف نيب بيجسلا هباشتلا اذه دح دنع فقال امتلالد نإ

 نامزاا نم انرق نورشع امہنبب لصفي خیراتلا .

 امتاذ ةيرشبلا ةميبطلا ىلإ . . رطخأو كلذ نم قعأ وهام ىلإ ابعفلت اإ ..

 ايف ارتؤمو اہ ارام ء خيراتلا ثادحأ ىف نسمضعملا « ناسنإلا » كلذ ىلإ

 لايجألا رادم ىلع . .

 .ثادحألا لالخ نم هيلإ لصن نأ دير ىذلا وه « ناسنإلا » اذه

 لخادلانم هصحفت نأ دير .. تابلقتلاوتاسباللا ءارو نمو . . فورأظلاو ..

 رافنلا ىف اتاطبخن نم - دكؤملا نف . . هيلإ فرعتت نأ .. نايك ق ممتن نأ

 معلا » نرق . . نيرشملا نرقلا اذه ىف ربك ألا « لومجلا » وه هنأ - هيلإ «

 نافرعلاو فشكلاو !
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 وهو «  لوجلا تاذ . . ناسنإلا » هاك ىف ليراک س سکا لوقب

 ن تایرظن بحاص افوسل یف سیلو ٤ ةايلاو بطلا ءاماع نم » اع «

 ءازجأ نم نوكم هنأ ىلع هفرمن انثإ . . لكك ن اسنإلا مهال اننإ »

 نم نوکم انم دحاو لکف . الاس امتعددب ا ءأ زجألا هذه ىتحو . ةفليع

 ! | ةلومج ةقيقح اطسو ىف ريست حابشألا نم بكوم
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 مست ىلع اميقلي ىتلا ةلثسألا بلغأق . قيطم انامج نأ رمألا عقاوو »
 ريغ ىطانم كاته نأل « باوج الب لظت ىرشبلا سنجل نوسردي نيذلا كتلوأ
 ىرخأ ةلثسأ كانو ...... ةفورعم ريغ تلازام « ةينطابلا انايند ىف ةدودحم
 . .انل ةبسنلاب ةيمهألا ةياغ ىف ربتعت تاعوضوم ىف ىقلت نأ نكمب ء اه دادعال
 نم ءالملا هقتحام عيمج نأ حضاولا نف . . باوج الب يج لتس امنكلو
 ةيئادب تلازامانسقتأب انتفرعم نأو « فاكر يغ ناسنإلا ةساردب قتلعتي ايف مدقت
 6)0. . ۔ بلاقلا یف

 ةمدقم ىف لوقي اك س ةردان صرف هل تحي « ماعلا ىف ماع رقت اذه

 ءالعلا براجت نم ديفيو « لمعلا ىف ثحبب هنقو مظعم ىضقي نال - هباتک
 بئاج ىلإ ءاضعألا فئاظو لعو ةايملا لغو ءايميكلاو ةعيبطلا ف نيرخألا
 « نيفقفملا ريهام » كلذ ىف ام ء « ريهام اف » ثللذ عمو . بطلا ىف هصصخت

 ناسنإلا ماع یف  ءیش لك اوفرع مهنأن ونظيف « فوجألا ملا رورغ اهذخأي
 .. نكتو دك أ7 ىف ناسنإلا اياضق ف اوتي نال نواهؤم مهو =~ ةصاخ
 ناسنإ نأب ىسوت ىتلا « ةفئازا لاوقألا هذه ىه ماوف نوكف
 « لبق لايجألالكب  داكيوأ  ةلصلا عوطقم « درفتم نئاك نيرشعلا نرقلا
 نايك نع ردصت اهنأل ةدرفتم ةبرجت نرقلا اذه ىف امشيعي ىتلا هتبرجت نأو
 ناسنإلا اذه ةيسنلاب لامفألا تالالد نأو « لبق نم هل ليثمال « روطتم »
 . .نورقلا نم یغم اهف ةیرشبلاتالالدنیبو امنیب هبشالو ة5 وبسم ريغ تالالد

 . . <« ٽایرظن ءو ةريثك « مولع » ىلع ةفئازلا ةرظنلا هذه ىذغتتو
 نيمب ىذلا وه سائلا روعش سيل » هنإ لوقي خيراتلل ىداملا ريشتلاف

 [ سکر ام لراک ] « مرعاشم نيمي یذلا وه ممدوجو نكلو « مدوجو
 نم دج امل اعبت « جاتتالا تاودأ ىف ر وطتلا ج اردا ىلع ریتم ممدوجوو

 ۸س ٠١ ص ٠ توږیپ فراعلا ةبتكم تاروشنم ٠ ديرف دعسأ قيفع ةجر (۱)
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 ىذلا وه ةيداملا ةايلا ىف جاتنإلا بواسأف » ماودلا ىلع تاعارتخا و فوشك

 [سكر ام] « ةايملا ىف ةي ونعم اوةيسايسلاو ةيعاتجالا تايلمعلل ةماعلا ةفصلا نوعي

 لکه یلع موقي ىذلا ساسألا وه تاجتنلا لدابت نم هبحصي امو جاتتإالا »

 تارييغتلا ةفاكسل ةيئاملا بابسألا نأ دج ةبرظنلا هذه بس ٠ ىعاتجا ماظن

 ءارو مهيعس ىف وأ سانلا لوقع ىف ال اع ثحبلا بحجم ةيساسألا تالوحتلاو

 «لدابتلاو جاتن الا بواسأ ىلعأ رمت ىتلا تارييغنلاىف امن إ و « نييلزألا لدملاو قحا

 E3 كيردرق |

 ! ناسنال تباث نایک د جوی الف م نمو
 روطلا ساكسنا وهو . ةيداصتقالاو ةيدالل ف ورظلا ةليصح وه ناسنإللا

 ~ ناساف «ريغتلا ةناد راوطألا هذهتماد امو . هيف شيمي ىذلا ىداصتقالا

 , امبت رمتسم روطت ىف وهام إو « تباث نایک هل سیل ¬ اہساکمنا و اہتلیصح

 هکواسو هراکفأو هدئاقعو هقالخأ : هلکه نایك لمشي روطتلاو . تاريفتلا هذمل

 . هيف ءىش لکو ۰ یعاجلاو ىدرفلا

 شرألاف ةرذبلا عضب ٠ . هنأل .. هلا دبع یعارزلاممتج لا یف ناسنإلا ناک

 وهال « جات إلا ةيلع ىف ريثأتلا نع هسفنب زجاع هنأل ! برا نم بلا باطبو

 عيطتسي وه الو «ةيبينلا» اندم نعابطبب وأ امعرسي نأ میطتسي
 ردقبالإ =

 ريصاعألاف [هبناج نم لوذبما دمج اب ] عئاتتلا یف کعب نأ - لیئض
 « تافالاو

 ءءايسلا ةملك ايف رظتني نأ دبالو .. ةتبلا اميلع هل ناطلسال رجلاو دربلا تاباقتو

 وه ناک مث نمو . ةأر ا لومي ىذلا وهو « یسیئرلا جتتملا وه لجرلا ناكو

 سصيرح وعو ؛ جوزا ناطلس لثمت ةرسألا تناكو . ناطاسلا بحاص رطيسلا

 ةأرلا ىلع ضرفب م نمو « ناطاسلا كلذ هل "ین اہل صرحا دیدش اہہلع

ي ىسيتر طرش ةفلاف ‹ةديدش ةيقاخ ادويق
 ةغعلاو . هنع اه ءانغال رصنعو اتا

سلا بحاص - لجرلا دك أتي نأ [ ريسفتلا اذه یف ]اهانمم
 هذه نأ - ناطل
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 اذه لث ىذلا ] نيدلا ءىجم مت ٠ هروغ دحأ اممم ل هدحو هل فات وأ ةأرلا ٠

 نم هب اومزليب نأ مهيلع « رشبلا نم ىلإ بلطم ةفعلا نإ لوقيف [ « رولطلا »
 . هللا لجأ

 نواعتلا نم اعون مزاتست ةاش فيلاكست نم امف ام ةيعارزلا ةايلأ تناكو

 نیلا موهفم نم تللذك اءزج راصو ٠ ٠ اقل نواعتلا اذه راصف « ىدرفلا

 « دودحلا امطيحم ىف اهرهاصتو امتبارق كح « ةفراتم ةرسألا تاكو

 فراعتلا اذه ناكف ء اهدابتو اهعيبو ليصاحلا مج یف اہنیب نواعتلا ركحمو

 . . خلا . . خلا ٠ . ندلا موهفم نم اءزج ناکو . . الخ

 هکو اسو هتداپمو همیهاغمو هرعاشمو ئعارزاا عمتجنا قالخأ تناک انه نمو
 اممومفع - ضرالاف . . اميلإ ةدترمو « ضرألا ةقيقح نم ةعبان املك . . ىلمعلا
 . ناسنإلا ةايح لكشن تلا یه  یعارزلا

 . . لاوحألا تادبتف . . ىعانصلا روطلا ىلإ سانلا لقتنا مث

 «ةروظدم ةجيتسملا لآل. ةروظم ةيلع ىف .« ةيبيغ » دعت م جاتتإلا ةيلبع

 ]1 1 ها » سیلو اهر دب ىذلا وه «ناسنلا»و تلذك ةروظنم ةجتتما ةدالاو

 1 هلا ةدابما ةيروعش ةرورض الف مت نمو

 ..ةيلاونملا ةيداضتقالا فورظلا نم ةلسلس كح ًيداصتقا تلقتسا دق ةأرماو
 ا .رطيسلا وه لجرلا دعي أ مث نمو ء امهوعي ىذلا وه لجرا دعب لف
 ىأ .ةأرلا ىلع ةفعلا ضرفي نأ اي ردت - هعسو ىف دعي لف . ةقلطم هترطيس دعت
 رکا یی ردت ےہ امقح نمراصفء ہدحو هل نوک نآ امیلعضرفی
 اسف لوعت نأ « امتفع مدعل - 1 امضفر اذإ  لجرا اضرب نيح عيطتست األ
 نع اه لزنيو « اپمرتح نأ لجرا | رطضا ًايداصتقا تلقتسإ امنألو . . امسفتب

 تالت وه ذبح نأ ألا ىمتنا مث . . ةيسنجلا ةيحابإلا قح امیطعیو « هناطلس
 .. « روطتلا » ب ةيحابإلا
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 ريغ لوصأ نمو « ةديازتم دادعأب  ةيرقلا ىف ال - ةيدملا ىف سائلا شاعو

 ةنيدملل ديدجلا قتلا راصو ٠ ةيئاسنإلا ةايحال اطرش فراعتلا دعي لف - ةفراعتم

 ٠ . نرخألا نع ةلرع ىف ةصاملا هتايح ناسنإ لك شيعي نأ - روطتلا قلا

 . ٠ ةيعقأوو ةيروعش ةلزع

 لماع لك« ةصصختم تراص جاتنإلا ةيلع نأل « ىدرفلا نواعتلا لطبو

 نواعت الب ٠ خلإ ٠٠ همامأ ايندعم ًاطيرش عفديوأ اطخ طخ وأ ارامسم قدي

 » ىدرفلا نواعتلا مدع » راصف . . ريبكسلا عنصملا ىف دحاوو دحاو نيب سونم

 . روطملا ديدجلا قلللا وه
 هکو لسو هئدابمو همیهافمو هرعاشمو هقالخأ یغاصلا ممجخلا دمتسا اذکو

 ٠. ناسنإلاةايح لكشت ىلا ىه ةلألا تراصف . . ىداملا جاتنإلاو « ةلالا نمىلعلا

 نكلو . مهدوجو نيعي ىذلا وه سانلا روش نوکی ال . . اذکهو

 رييكلا املا لوق دسح ىلع ؛ مهرعاشم نيمي ىذلا وه مهدوجو
 ! سکر ام لراک

 ! خب راتلل ىدالاريسلا ىف ةبسملا بست اذکه

 جاوزلاو نيدلا نإ لوقيف ماكرد ىده ىلع عاجالا « لع » »یجب ٤

 ؛ « ىجا لقملا د لع نم ىهامإو ! ناسنإلا ىدا ةرطف تسيل ةرسألاو

 تيثتال تاممجنا نأل « لكشتلاو ريغنلاو روطتلا ماد [ !؟وهام ] ءىش وهو

 مظتو [ ! هنيدال وأ ] هنيد منصب ممتجم لكف م نمو . دحاو لاح ىلع

 ىجا لقا لاق اذإف [ ! هترسأ ال وأ ] هترسأ مظنو [ ! هجاوزال وأ ] هجاوز

 . ٠ جاوز نكيل : لاق اذإ و ! نيد نكيلف . ٠ نيد نکیل : هراوطأ نم روط یف
 س لاق اذإ امأ ٠ ةرسأ نكصلف . . ةرسأ نكست : لاق اذإو جاوز نكيلف

 ريض نم اشنئال قلا < ةيعاتجالا رهأولفلا ةيمعح » بسح وأ ہا وه بسح
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 - ااهنعءاضر مدعوأ هاضرالو « ةيدرفلاهرعاشمبامل ةقالعالو « هترطف الو درفلا
 ناعرسف .ةرسأال نكيلو . جاوزال نكيلو . نيدال نكيل : لاق اذإ

 مهتالخأو مهيد نم نوخلسنيف « ةيعاجالا ةرهاظلا رمل » دارفألا خضريام
 هدير, ءیش یآ نوحبصیو « ةرسألاو جاوزلا طباور نواحو . اهنم نوأربتیو
 . هاوس رعاقال س هناحبس س ىجا لقملا
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 . . للعلا ةرهب »یت مث

 . . اهيجاعأب ءابرهكلا

 . . اتماخضب ةلالاو

 . . دیدج موب لك: . متادلا ريغتلاو

 ةيرحسلا هتردقو س الثم س نوفيلتلا ابجع اهاف حتت ةيرشبلا داكت ام

 نوکی یتح “ لابجلاو نایدولاو لوپسلاربع - كالسأ ىف - توصلا لقت ىلع
 ..نويزفيلتلان وکي یتحو ٠ هاوفالل احتفدشأو بجعأوه ام اها دقلساللا

 ةوقب ٠ ٠ ناصح الب ريس ىتلا ةرايسلا ةشهد نم قيفت ةيرشبلا داكت امو
 اهانت ىتح « نجلا رخسي رحاس وأ نج امعفڏي امنأك «. ىلخادلا قارتحالا
 . . خوراملا مث . . ةرئاطلا

 ةتس لمعب ايف هللا موقت ىتلا « ةيلالا جسنلا ةيلع نم قيفت داكست امو
 لمعب موقت ىتلاو ! ءىش لکم نصت ینا لالا اهأجعفت یس « ةدحاو ةعفد لالا نم
 ء ناسنإلا تاقاط هقيطت ال نكتو ةقد ىلع « لاملا فولأ

 فاتن الكش ايلا ىطمتف . . ةطل لكو موي لك بئاجملا ىلاوتت مث
 مکا اسو مېدابمو مپمیهاغمو مراكفأو ساتلا رعاشم ریغتو « ةظل لك یف
 ةرايسلا بكار كولس ريغ هميهافمو لجلا بكار كواس . . ةظل لك ىمقاولا
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 بك وكلا نيب رفاسما خوراصلا بكار كواس ريغ « ةرئاطلا بك ار كواس ريغ

 . ءاضفلا رصع ىف

 هتاذ ناسنإلا وه نبأ لب . . ناسنإلا وه نوكي نأ « ناسنإال » یف

 ! ؟ رابجلا قابسلا اذه یف
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 نم رودت انسوءر ذخأت نيح . . دحلا اذه ىلإ ةيضقلا نم لصن نيحو

 نظف . . هادمو رينتلا ةدش اننيعأ رهت نيح . . تاقاطلا راجفناو تاللا نينط

 .. (!) ناسنإلل قتيقح دوجو دجويال هنأوأ . . ريفت دق « ناسنإلا » نأ

 نم انل مصاملا ىهف . . خيراتلا ةداهش ىلإ اميرس دوعن نأ ینبنی كلذ دنع

 ! راودلا

 ! « تاؤيلا » هذه ىلع درلا یه .. خراقلا ةداہش

 ةفلثخم تاردأ امهنيب لصقتو . . ماع افلأ امي لصفي ةايلا نم ناتر ص

 . . تاعارتخالاو فوشكلاو موللا نم ةفلتخم راوطأو جاتنإلا تاردأ نم

 ضع ىف ناداك . ةثهدلا ريثي ىذلا دحملا اذه ىلإ ناهيلشني كلذ عمو

 ! نالئامب تايئرجلا

 ! ؟.. نذإ

 . . « ناسنإلل » رخآ اريسفت كانه نأ دبال

 مك یتا ىه « ةروظنملا لماوملا هذه ريغ ىرخأ لماوع كانه نأ ديالو

 ! ناسنإلا تافرصت
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 لواحب .. جرالا نم ناسئإلا رسفي نأ لواحم خيرات ىداملا ررسفتلا

 ىف ابتمپمو < مادا لكشتلل ةلباق ةي ةنيجع هتاذ ىف وه هنأ ىلع هرفي نأ

۸۱ 



 . تارثؤملل اناد بيجتسن امإو . . اهتاذ ىف اه ماوقال .. مادلا لكشتلا
 « هيف مضوت ىلا س ىداملاو ىداصنقالا س بلاقلا ةروص زخأت مث نمو
 « بلاقلا اذه ىلع ريثأتلا ىه اه نوكيالو « ادبأ ثداولا ىلع ىه طغضت الو
 « ساتلا ةدارإ نع لقسم » ىرخأ ةيحان نمو « ةيحان نم « یمتح » هنا

 [٠ سکر ام لراک 1
 . . جرالا نم ناسنإلا رسي نأ كلذك لواحب خيراتلل ىسبا ريسفتلاو

 » رقاب « ماودلا ىلع لكشتي س هري م وأ دارأ __ هنآ ىلع هرسغي نأ لواحب

 [٥ ےاکرد] اب هل ةقالعالو ء هتابغر الو درفلا رعاشم ىعارب ال ىذا ىعاتجالا
 ناظب ىلا رومألاف .. ناسنإلا « ةرطفب » اه ةلصال ةيعانجالا رهاوظلا نأ ىلعو
 ةيعاتجا رهاوظ ء ةيقلللا ىقلاو « ةرسألاو جاوزلاو نيدلاك « ةرطفلا نماهنآ
 . « نوکت » امنکلو « امضترب ال دقو درفلا اہہضترب دق <« اہتقیقح ق
 ةرطفلا هذه نأ امإو . . ةتبا ةرطف ناسإلل نوكت الأ اإ هنإف < یلاتلابو

 ! ! ناسنإلا ةايط امجرم تسبل — اهدوجو ضرف ىلع
 ! كاذو اذه بذكمف خيراتلا ةداهش ءىجت مث

 ةيعاتجالا ءايلأ ىف بيجملا هباشتلا اذه ريسفت نع زجعي ني ريسفتلا ااكف
 . . ماعافلأ هنيب لصفي ىذلا

 بيلاسأ روطتو ةيدالا تاريغتلا ىف هلك هم عضب ىذلا ىداملا ريسفتلا
 » ةيناسإلا » ةيحانلا نم نیاشتم نیفقوم ریسفت نع ةهادب چو جاسا

 ! جاتتإلا بيلاسأو ةداما ماع ىف قالطإلا ىلع امني هبشال
 ء اهنع ىغال ةددحم تاقالع نرميقي مارت سالالوازب ىلا ىعامتجالا جاثإلا ف » (۱)

 .جاتتإلاىف ةيداملاماوق روطت نم ةددحم حرم قباط# جاتنإلا تاقالعو »مدارا نع ةلئات سم و
 ىلا قيقا ساسألا وهو . ممتجملل ىداصتتالا ءاثبلا فلي .تاقالملا هذسمف ىلكلا عومجلاو
 [سک ر ام] « یعانجالا یعولانم هددح لاکشآ اهب اطت ىلا « ةيسايسلاو ةينوئافلا مطنلا هيلع موقت

 ۰ قاس لصف یف هلارقآ نم تافطشقم انپ ترم (۲)
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 یعایجالا رہقلاو ‹« ییا لقعلا یف هلک هه عضي ىلا ىجا ريسفتلاو

 « نيهباشتلا نيفقوملا ريسفت نع رجعي .. ةرطنلا هك ال ىذإا درفلا ىلع عقاولا

 اذه نوکی نأ وه - هب فارتعالا هباحصا دی رال ~ دحاو ضرف ىلع الإ

 ! ناسنإلا ةرطف نم اءزج س هدوجوپ ملسقلا ضرف ىلع - ىجا لقا

 « ةرطف ناسنإلل نوكي نأ : دحاو ريسفت الإ خيراتلا ةدابشل ريسفتالو

 نع زجأع وهف كاذفالخ ريسفت لكو ! تابثلا نم نول ةرطفلا ذم نوكب نأر

 ! باوصلل بناجم « لحتم « ريسفتلا
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 !؟«ناسضالاب» ميلا اذه عنصتن ًاةفرحنما تاريسةتلا كالت ىرغأ ىذلا ام

 یتلا اماذ یھ ‹ ناویللا نع اہہ ہللا ہزیم یتلا «ییظعلا ناسنالا ةيزم اهنإ

 أوس عضو ىلإ هدرتف « عيفرلا هناكم نم هلزنت ةفرحنملا تاريسفتلا هذه لع

 ! ناویحلا نم ینح

 ! بناوجلا ددعتو . . ةنورملا

 فيك <« ةفئازلا ةرصاقلا تاريسفتلا كالت ىلإ رظني نيح ناسنإلا بحعي و

 ابطا ددعيو « امیرثیو هتایح عسویل « ناسنإلل هللا ابهو ىلا ةبزلا هوش

 ةيبلسا ةادأ - اهريسفت ىف - القنف .. . امطاشن ناولآو امتاعاجاو  ابتايوتسمو

 « ناسنإلا ةدارإ نع ةلقتسملا » ةيدالا تار“ ؤلاب مالا عابطنالاو « یاب

 تار ۇلام كاذ هباشام وأ . . « درفلا نایک نع لقتسما » ىعاتجالا رمقلا وأ

 امقورظ عيمج ىف ةيدالا ةثيبلا « هجاوب » نا ناال تثكم ىلا ةنورما

 فام کل رخسو »] ءاحنألا نم وح ىلع ةيابنلا ىف الع رطيسيف « امالاحو

 . باعصلا ههجاوت نیحلودیالوینفیالو [٣1۵ « هنم امیج ضرألاف امو تاواملا
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 «ءىشني» نأ هل حاتأ ىذلاو « ناسنإلا ةيرقبع هيف لثمتت ىذلا بناوجلا ددمتو
 طاشنو حورلا طاشنل ةلماش تاراضملا هذه لمجم نأو ء ةفلتخلا تاراضحلا

 ةيسايسلاو ةيعاتجالاو ةيداصتقالا بنا وحلل ةلماش . .دسجلا طاشنو ركفلا

 . . ةيحورلاو ةيركفلاو ةيداملاو

 ةيويحو ةيباجإ هايطعيل ناسنإلل ناتبوهوم امهاتاكو - كاتو ةيزملا هذه
 ثادحألاب رثأتت ةضينب اس لإ ازل ةفرحنملا تاريسفتلا اهدرت س ةلعاف
 ! ثادحألا ىف لخادلا نم یه رنؤت الو « جراطلا نم

 نأ خيراتلل ىداملا ريسفتلا ترغأ مالا لكشتل ةيلباقلا س ةنورملا
 ةيثاذ ةملك نايكلا اذه سيل هنأو . ناسنإلل تباث « نايك » دجويال هنآ نظب

 ! بیتسیف ینلتب نآ طقف هيلع ! عوضوملا ف
 ترغأس ضعب راسعناو انايحأ امضعب زورب ةيصاخو س بنأوللا ددعتو

 « ناسنإلل تباث نایک دجویال هنأ اظ نأ تكلذك ىجا ريسفتلاو ريسفتلا اذه
 ! نايك ةبامنلا ىف اممم ال « راوطأ » ىه امنإو

 ةر نوذخأي - ةفرععملا ةحئازا تاريسفتلا نم هريغو - كاذو اذهو
 ناسنإلا هئوض ىلع نورسفيو ٠ ناسنإلا هوجو نم ًادحاو اجو وأ « ةريغص
 ! نایکللا هوشم میدی نیب نم جرخیف « هلک
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 هولا كلذ نم ربك أو ةريغصلا ةي اكلت نم ريك أ هتقيقح ةف ناسنإلاو
 . ةايلأ لالخ نم رسفت ىذلا درغملا

 هتروص هوش نأ أ ةي را تاريسفتلا هذه ايرغأ نا زللا هپناوج ددعتو هتنورمو
 یلس هجو س لعفلاب اه ناک نإ و « خیراتلا ر رادم ىلع ناتیباجإ ناتیزم اه

 ! ! تاريسفتلا هذه هيلع زكر ت ىذلا وه
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 < حورلا ةخفنو نيطلا ةضبق نم نوكللا « ةعيبطلا جودزأا ناسنإلا نإ

 تالا نمو . نیلباقتم نیېجو هتافرصت لک ی لمح ؛ ()نیتج زام نیتدحتم

 “ ةيباجإلاو ةيبلسلا ؛ ناتلباقتلا ناتفصلا ناتاه هيف دج وت نأ جاودزالا اذه

 يج ىفو ةدحاولا ةظحللا ىف « هتافرصت لك س نيباج لا نم س البشت نأو

 ديزاف “ كلت وأ ةفصلا هذه انايحأ حنجم نأ هتعيبط ىف ناک نإ و . تاظحلا

 یربکلاةقيقلس ایه تاتو . نازتالالإ س ایوس مادام = دومی م ءانقؤماھتبس

 ! تافارحما نم هيف تعقو ایف تعقوف « تاريسضتلا كلت ىعو نع تباغ یتا

 روطتلاو تباثلا ةيضق . . ثحببلا اذه ىف ةيساسألا ةيضقلا ىلإ د ومن نآلاو

 ۔ ناسنالا نایک یف
 ؟ ناسنالا ةايح ىف اہلالد امو . ةيناسنإالا « ةرطفلا » ام

 ةيرشبلا ةايح ىف مادلا ريغتلا ريسفت اه « ةا » ةرطف ناسنإلل تناك اذإو

 نم ناتلاح هيف لئات ال ىذلاو ء لاشلا ىصقأ ىلإ نیلا ىمقأ نم لصي ىذا

 ؟ نايحألا ضعب ىف ًاددش اهباشت اعباشت نإو « ناسنإلا تالاح

 ؟ قالطإلا ىلع « ةرطف » ناسنإلل نأ ادل تبث ىلا ام . . كلذ لبق لب

 ةيسفنلا تالاا نم ةعوجت - ىياحتلا سقنلا لع ه رسقي اك نوكیأل اذالو

 ؟راوطألا نم ةعوجت س خر اتل ىدا اريسغتلاهرسفي اك وأ «ةدحوالب ةعباتتما

 ! ناسنإلا خيرات وهو ! هتاذ ناسنالا وه كلذ تبث ىذا

 ٠ زراب سومام ىقيقح د وجو امل له . . « ةيرطنلا عفاودلا » ىلإ رظننلف

 ؟ ناسنإلا « راوطأ » ريفتب ريفي مأ تباث دوجولا اذه لهو

 میم نیب كرتشم مفاد وهو . ناسنالل ربك ألا مفادلا وه « ةايلأ بح »

 . . ًادبأ امف ءاقبلا ىلع نوامعيو «اہب نوثبشتیو ةايلا نوبحم مهلك . ءايحألا

 لك ىظعلا ناسنإلا ةيزم نكتو . ءانفلا ممیصي نأ مہیبط نم ناک ن إو

 جهنم » باعك ىق < ةيرعبلا سفتلا ىف لاقت طوخ » لصف ليف ظا ر
 . < ةيناسنإلا سفنلا ف تاسارد » باک ی e ةجودزم ةميبط أ » لصقو ٩ ةيمالسإلا ةيبرلا

Ae 



 هنأ كرديو ةايللا بح ومف . رايتخالا ةيرحو كاردإلاو ىعولا ىه هنايح بئاوج
 ةلوخلا ةيرلا قاطن ىف - راح مث « تاياغو افادهأ بحلا اذل ىميو « اهبحب
 . ةايملا بح اهب سرامب ىتلا ةروصلا وأ نوللا  هترطف ىف هل

 ؟ رفتم مأ ناسنإلا نايك ف تباث عفادلا اذه له
 ۲ ايلا هيف بحت ال روط ةيرشبلا ىلع ءىجب له
 :ةيحضتا تالاسو  لفسأ ىلإ فرحنا ذوذشلا ىهو _ راحسالا تالاح نإ

 . هلادک وت امر لب <« مفادلا اذه نايفنت ال - عافترالا تالاح ىو . سناب
 ! ةيرشبلا ىف ةردان تالاس - اهبئاج نم انآ نع الضف

 ةايملا بحب صخش « راحتتالا ىلإ فرعتملا ذوذشلا هب ىدؤي ىذلا نإ
 رعيتليف ٠ هب ىذلا دوشنلا هءاتم ايف دحج ال هنكلو « عقولا ةنيقح ىن ًادج
 ! عاملا ثللذ نم نامرطا قيطي ال هنأ

 «ةركف وأ ةديقع ليبس ىف سفنلاب ةيحصتلا ىلإ عافترالا هب ىدؤي ىذلاو
 مدقي ىلاعلا ىوتسلا اذه ىو . ةعقاولا ةروصلا نم ىلعأ ةايملا نم ةروص بحب
 _ ضرألا هذه لع - لضفأ ةايلا نم ةروص قق نأ ليبس ىف ةصاملا هنايح
 ! ةايملا بح ىلع اجورخ تسيلو « ةايلا هذه نيسم ةيماستم ةمفد نذإ ىبف - ةرخآلا ىف  ااكض رألا ةايح نم لضفأ ةايح لاتي نأ ليبس وأ

 ناسنإ لک ۃایح یف عفادلا اذه قمع دکوت اہک « ةیداملا » تالاا یتات مث
 .a . ناسنإو ناسنإ نيب ام عساولا نيابتلا غر

 . عونلا ظفحو  تاذلا ظفح وأ ] تانا بح : نارییک ناعرف نع عرفت ايلا حو
 ؟ كا وأ اذه ىف كش نم له

 _ ةبابملا ىف ةكباشتلا - ةزيمتلا ايپعورف ىلإ نیعفادلا نیذه انمسق اذإو
 لادقلا ةعزأو . ثلا ةعزنو . نكسلاو سبللاو بارشلاو ماعطلا. مفاد یهو
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 ىلع اتم لكف رظدنلف . . ()سنجلا عفادو .زيقلاو زوربلا ةعزنو . عارصلا وأ

 فتنو دجوت اهنإ مأ « ىرشبلا نايكسلا ىف ةتباث تامزل ىه له یر « ةدح

 ؟ لاوحألا بسح

 ةلداجم دعب دحأ اہيف لداجب + . . نكسلاو سبللاو برشملاو لك ألا

 ىرعلا ةلأسم ىف ةيقارلا ةيمدقتلا ةيب رغلا « ةراضحلا » لداجت امر ] (1) ةيدج

 ةيناويللاةسكسلا هذه نعرظنلا فرصب و ! لاغدألا ىنو ءىطاوشلا ىلع لماكللا

 ايارعلا دوم مث « نولوقي اك عاتسسالل . . ةينقو ةروص ذخأ# امف «ةعشبلا

 [ ! ادبلا ثیح نم لادج الف مث نمو ! نوسبایف

 روطلا نم ةدمشسم اهمإ لوق نأ دعب دحأ ور ل . . كلذك س نجلا ةقاطو

 یف دجوت الو یوعرلا ععتجملا ىف - الشم - دجوت امنإو ! ىداملا وأ ىداصتقالا

 رق اإ ! قیقرلا ف دجوت الو -الثم - دیسلا یف دجوتوآ .یعارزاا ممتجملا

 دغا دجوت نيح دجوت , ةيسفت ةيدسج وأ « ةنحب ةيدسج ةلأسم اهنأب ميجا

 الالتخا ددغلا لع لتخي نيح بيفتو « ةحيحصلا امتفيظو ىدؤتو اميلع ةنميبلا .

 ! ! خراتلا راوطأو جاتنإلا بيلاسأب هل نأش ال ًيفيظو

 هذه نم ةديعم ةعزل عزتنت نأ تلواح دق ةصاخ ةفصب ةيعويشلا نكلو

 نمو « ةيحان' نم اهدوجو ىننتل .. ناسنإلا نايك, جرا> اميقلتو ةيرطفلا تاعزلا

 كلذو .. كالا ةعزن ی كلت ! ناسنالل تیا نایک د وجو یفنت یرخآ ةیحان

 .ةيعاجباةيكسللا امب لدبتستو ةيدرفلا ةيكلملا رداصتل .. بوقعي سفن ىف ةباغل

 . « تاساردلا » باتكو « تاہبشلا » باتك ىف سالا اذه تشقان دقو

هذه لالض ايف تنيب ىتلا ةيليصفعلا ةشفانلا ةداعإ ىلإ انه ليم نم یامو
 ىوعدلا 

 باک یف « طباوضلاو عفاودلا ١ لصف ىف عقاوالا هذه نع تيدملا انام )١(

 او ء لالا ةعيبطب ليصفتأاب انه اهم يدحلا فلام الو « ةيناسنإلا سفالا ف تاسارد »

ناكف ليصفتلا ىف بشرب نف <« ثحبلا اذغ ىف اصالح ذخأت
 ! كانه ه
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 تلقن نح « اماذ ةيعويشلا نإ لوقأ - انه لدجلل ًاريفوت _ ىنكلو . امنالطبو
 ثيح نم ةقيقلا ىن كالا ةعزن ركبت  ؛ عومجملا ىلإ درفلا نم « كاا »

 اہضارغآ مدن رخل آ قف یلإ اھہجوتو اہبلع لیاعمت نأ طقف تدارآ امنو . . یھ
 تحابأو « عقاولا رمألاب ماسلا ىلإ ًاريخأ ترطضا دقف كلذ عمو .. ةيبحذلا

 كالل ةعزل اهب یضرت _ ةيك الہتسالا داولا ىف ةيدرفلا ةيكسلملا نم ئارلأ

 ! ىفكي اذهو . . ناسنإلا ىف ةيدرفلا

 تلواح . زوربلا ةعزل ى كلذ لثم عنصت نأ ةيعويشلا تلواح كلذك

 ثاوطخ تراسو ! عوجلا باسل الإ درفلا زربي الف . ىدرفلا املاجم ىف اماتقت نأ
 فرعا قلا ةيغاطلا ةيدرفلا هتماعزب _ هثاذ نيلاتس ناكو ! قيرطلا ىف تطبختو

 ةيلايلنإ « ةيجولويديألا » هذه ىلع بيذكت ربك أ ! دعب اف فوشورخ اهب

 روجأ ىف تواقعلا تحابأو « عقإولا رمألاب تاسف ةيعويشلا تداع مث . . ةغرافلا
 ربك أ ادبج لذبي نأ دارأ نأ ت دحارلا لمسلاو ةدحاولا ةقبطلا روجأ - لاملا

 نذإ زوربلا ةعزن اهلإ ... ا« تايلاكلا » ىف هقفني « ربك أرجأ ىلع لصحو
 1 فاطلا يامن ىف ةيدرفلا . . روصلا نم ةروص ىف

 ةببو ايبجوت نأ تلواح مدقلا ذنم ممألف « عارصلاو لاتقا ةعزن ام
 فادهألانم تالذ هباشاموأ «ةديقعلا وأ « عومجملا لجأ نم برملا ىف  ةيعاحج
 وهو « زوفلا » ىلإ فد ىقلا تاقباسلا ىف « ةيماستم ةيدرف ةبجو وأ . ةماعلا
 هذه دوجو لاح ىأ ىلع نت ال تالواحلا هذه لكو . عارصلاو لاتقلا ةياغ

 . عومجملا ريلت اماغنتست نأ طقف لواحت اإ و ؛ ةيدرفلا امروص ىف ةعزللا
»» 

 رادم ىلع اميف روطتي وأ ريتي ىدلا اف . . ةيسيئرا ةرطفلا عزاون كلت
 ! ؟ خيرات

 . لخادلا نم ناسنإلا نع تئادحت دق : كاش الب نولوقيس امو نإ
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 اجالا نايكلاو ىداصتتالا نايكلا نع : ةيرشبلا عقاو نع ثدحتت ملو

 ملادلا روطتلاو مدقتلا نع . هتاعارسو هبيلاسأو جاتنإلا نع . ريغتملا ىسايسلاو

 .. ناسنإلا ةايح یف

 .. لخادلا نم ناسنإلا نع اند . معن

 | ؟ ناسنإلا نايكل ىقيقللا ساكنالا الإ ةيمقاولا ةايلا له ٠ء نكلو

 ةايلا ريغت نيو « تباثلا ىناسنإلا نايكلا نيب قفون نذإ فيك

 ؟ ماودلا ىلع ةيناسنإلا

 «روطتت»و رينتت ةيرطغلا هعفاود نع ناسنإلا اب مجرتي ىقلا « ةروصلا » نإ

 ىرشبلا لقملا نيب مادا كاكتحالا لعب روطتت . . ليج ىلإ ليج نم

 . كاكتحالا اذه ةجينن ةيعقاولا ةايحلل ةديدج روص ءوشنو « ىداملا نوكلاو

 .. ةقيقح هذه

 !؟ « ناسلإلا » ريغتي له .. « ةروصلا » ريغتت نيح . . نكلو

 ٠٠ ماعطلا ةعزن الثم ذخأتلف

 نكلو «ءايحألا عيج ىف لب « ىسانألا عيج ىن ةتبا ةيرطف ةعزن امنإ
 . روطتتو ريغتت مامطلا « ةروص «

 ىرخأ ةليسو تلعال هنأل « ديصلا رصع ىف ةثين ةسيرف ناسنإلا لك أب

 هتامواسو هفراعمو . كلذ نم رثك أب هل حمسنال ةيدالا هتايناكمإ . لك الل

 اديدج اطاعفاشتک الا اذهل حيتيف ٠ رانلا فشتكي مث . دملا اذه دنع ةرصاق

 ريفتت ةصاخ ةفصب مامطلا ناديم ینو . هلک هتایح « لکش » رينبو «ةدجلا لك

 اش هشهمپ لازام هنکلو . هلک أي نآ لبق معلا ناسنإلا ومطيف «ةروصلا

 انيكس ثدحيتسي . تاودألا فلت ثدحعسي و یقترب مت . نادسالاو مياصألاي

 س اپشہنال س اہعضوو ہدیب اہک اسم عياطتسي ةريغص امطق محللا ام عطتقي

 دمام نا ولآ ددتو ء تاودألا نمادیزم ثدعیتسیو « رک یقترب م. هق یف
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 ! ةيرشبلا اهسغرفتال «انونف»و ۰ دیلاقت و دعاوقو ابادآ مامطلل لمحو ء اہیفتأیو

 ! ؟ ماعطلا ةر وص مأ امناذ ماعطلا ةعزأ !؟ ریت ىذا ام

 . . نكسلا ةعرن الثم ذخأفلو

 نوعسي س ءايحألا لكل ب س رشبلا لك . . ةرطقلا ىف ةتباث ةعزن اهنإ
 . روطدتو ريفتت نكسلا « ةروص » نكلو . نكسملا ذاختا ىلإ

 حقت ال ةيدالا هتايناكمإ نأل . فومکلا یف هتایح ًادبم یف ناسنإلا نکسی
 نألو « ةعونصملا ريغ « ةرهاجلا » نك اسلا هذه ىوس هيف نكسي يش هل
 .ةيروصةيأ ىف هسفنل انكسم « عنصي » نأ هل حيتتال ةدودحلا هتاربخو هتاموامم

 یلاعآ یف « شع » یف نکسیف ء هتامواعمو هتاربخ دادزتو هتایح فورظ ریغعت م
 .نيطلا نم توب و باقلا نم نك اسم ىف م . ءالا بناب خوك ف وأ راجشألا
 . ضرألا ىلع باحسلاتاعطان ىف مث . . حسفأو رك أ رجملا نم تويب ىف مث
 . . خيرا وصلاب الإ لصي نيح بك اوكا حوطس ىلع ًادغ منال ايف وأ

 ؟ نك اسلا ةروص مأ نكسلا ةعزن 1 ؟ ريفت ىلا ام

 ٍ . سابللا ةعزب ذخأنلو

 نم امهنآوس ىلع ناقصخم ءاوحو. مآ قفط ذنم مآ یب یف ةيرطف ةعزن
 . : ريغتت سابللا ةروص نكسلو . . رضالا تقولا ىلإ ةبلا قرو

 تدابزالو هتاروع اہ یطغی یرحألاب وأءرحشلا قار وأناسنإلا « شبلي » ١
 هتاربخوهتاموامم نالو « سبام هس «متمی» نآ هل حیتتال ةيدالا هتايناكمإ نأل
 ةدالا كلت ميطعتستامهمسج نم اهب ىطغي ةزهاجلا ةداملانم رثك أ هل حيتتال ةدودحلا
 لطغیف .. تاین اکا دادزیو تاربخو تامواعم دجتسب ٠ یر م هيطغت نأ
 ..تآروعلل ارتس رك أو رجشلا قرو نم اماكحإ رثك أ « دلم ا نم ةعطقب هتاروع
 اعونت هسپالم داد 2 . . هتاذ ضرفلا اب ىدؤي شالا نم ةبطق سلي م
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 .. ةي رشبلا نودف نم انف حبصتو .. ديلاقتو باذآو دعاوق اه ريصتىتح ..اقنأتو

 ؟ سابلا ةروص مأ امناذ سبللا ةعزن ! ؟ ريغت ىلا ام

 . . سلا ةعفد ذخأئلو

 «ةروص » نكلو . . ءايحألا نم ربثكر ىسانألا امف كراش ارتشت ةيرطف ةعفد

 ت ر وک ر ا وقالو ویت سنا

 هذه نع ثيدحلا ىل | دومنسو ] ! هيلإ تراص امو هيلع ثناک ام نيب ةظحلا

 ةعفدك ةرشابم ةعفد نوكت ةرات اهنإ لوق امنو [ ليلق دعب تاذلاب ةطقنلا

 . ةزيرغلا ةروس ىف جأاملا دسجلا ةمفد ءاورإ و « ىسنجلا ءاقلا امه لك. ناويملا

 اع ىف فلتخم اک ] قتیقرلا وأ فیئملا لزفلا نم عاونأب ةقوبسم نوكل# ةراتو

 ماجا دنع لزفلا ةقر نيبو « رمدمل ا مطحلا رونا « لزغ » نيب هتاذ ناويحلا

 ةيعاتجالاو ةيليدلاو ةيفلطلا تاهظسال مضخم ةراتو [ ! رويلملا نم ىرخأ عا عاونأو

 لکک س لاح یا ىلع امم نکو . دويقلا هذهنم للحعت ةراتو ٠ ةيداصتقالاو

 قيلأايلع ةو ء ناويحلا اع ىلإ برقأ ايند ةدعاق س ىرخألا ةيرطفلا .تاعربلا

 . . رمألا اذه ىف ىتح . . نكلو .. ناسنإلاب

 ؟ ءاقللأ ةر وص مأ اهتاذ سنجل ةعفد ! ؟ ریغت ىزا ام

 ۰ . . كمل ةعزن ذخأتلو

 ىلإ ةيعويشلا رارطضا انلق ا” امتي ! ةيعويشلا لدج مغر ةيرطف ةعزن

 ةرافىف . ردت كاملا ةروص نكسلو . . رومألا ضعب ىف ةيدرفلا ةيكسللا ةحابإ

 ل یل نکی كاع ام كانه نكي مل تارتفلا نم

 ٤ ةيحال نم هدحو هدېج هدیصیال وهو هکسلخښ نآ عیطتسبال هنال هديب درفل

 یف ىح نکو . دسفيو نالي هنّال یرخآ ةيحان نم هب ظفتح نأ عیطتسب الو

 اباجأ نم عراصتيف .ة ةأرما « كالتما » ىلع عارصلا روثي ناك نيلا كلذ ىف
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 تاردألا ناسنإلا كلتماف . كاتم نأ نكمب « جات » كانه راص مع . لاجراا
 ناویح كلتماو ةعارزلا ملعت نيح ليصاحلا كلتما مح . امتنا ىتلا ةطيسبلا
 بيكا وكلا كاتي دقو ! خيرا وصلاو لبانتلا كلت مويلاو ٠ ناسم ا كلتا م ليصل النت ىتا ضرألا كاتماو . هنأتسي فيك ممت نيح سنأتسملا ةعارئا
 . . ديعبلا وأ بيرقلا دغلا ف

 ؟ كاللا ةروص مأ كلما ةعزن ! ؟ رفت ینا ام

 . . زوربلا ةعزن ذخأدلو

 تاعرألا دشأ نم اململو . ريتتت زوربلا ةروص نکلو ۔ ۔ ناویلا نم ریشک دنع ةدوجوم ىه لب . اهرضاح ىلإ اهدلوم نم ةيرشبلا عفدت ةيرطف ةعزل
  ةئافلا ةيندبلا ةوقلاب فومكتلا رصغ ىف زربب . ناسنإلا ةايح ىف الكشتو اديابت
 .ريكتتلابیآ . ليلابز ربيع .. ءادعألاو شوحولا براحمو ديضلا اجب دالعصيىتلا
 نكسألاو سبللاب زربیو لام ناب زربیو . ةراهلاب ى . عارتخالا ةلواحج زربيو
 . عارصلاو لاتقلاب زربيو ٠ ءارنلا «ینتقیف» سنجاب زربپ و . برشملاو لک ااو
 ةقباسملا ىف زربي . رشلاب رربيو ريلتاب زربي ! ةيصعمل اب زربيو ةعاطلاب زربيو
 تایوتسمو زوربلا نم ةفلتخم نارلأ . . ةعيدللاو سدلا ىلع ةردقلا وأ . ريثأتلاو مالكلا ىلع ةردقلاب زري . ةسايسلا ف زريي . ةينفلاو ةيلملا ةقباسملاو ةيضايراا

 ؟ زوربلا ةروص مأ زوربلا ةعزب !؟ ريفت ىلا ام
 . . عارصلاو لاعقلا ةعزب ذخأنلو
 . رينتت لاتقلا ةروص نكلو ٠ . ءايحألا نم اهريغو ةيرشبلا ىف ةيرطف ةعزت

 حمرلاو مسلا : ةنونسملا تأ ودألاب لاتقلاو . ةعيدحلاو ةلياب لاتقلاو . مخضلا رجلتاوةوارملاب لاتتلاو . فيعضلا عرصي ىوقلا «ةرشابلا ةيندبلا ةوقاب لاتقا
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 لاتفلاو . ةلبنفلاو ةصاصراب . دورابلاب لاتتلاو . عالقلاب لاتقلاو . فيسلاو
 ! ؟١ . لاو مونلا ةمشأو تولا ةمشأو يئارجلا ةمشأو خيراوصلاب

 ۾! لادا ةروص مأ لاتا ةعزت ! ؟ ريغت ىن ام

o» 

 رعاشملا ىف . . تقولا تاذ ىف جراطلاو لخادلا نم ةيرشبلا ةايح كلت

 « ةركفلا » ىف ٠ « ىتيبطتلا » و « ةدارإلا » ىف . ةعقاولا ةروصلاو ةعفادلا

  ةدالاو ةركسقلا وأ « عقاولا و

 دججسا نيح « ناسنإلا» ىف ریفت یذلا ام ؟ خیراتلا روصع یف ریغت یذلا ام

 < سبل لئاسوو تاودأو « نكسلل لئاسوو تاودأو ء مامطال لئاسوو تاودأ

 لئاسوو تاودأو « كامال لئاسوو تاودأو « ىسنإلا طاشنلل لئاسوو تٽاودأو

 ! ؟ عارصال لئاسو و تاودأو « زورعلل

 ؟تاودألاولئاسولا هل تدج نيح هعفاود تريغت له ؟« ناسنإلا » ريفت له

؟ سنا طاشن طشنی ال ؟ نکی ال ؟ سبایال ؟ برشیال ؟ لک ابال راص له
 

 !؟ عارصلا لواحال ؟ كلمال

 عفاود هسفن نم تحما وأ لبق نم هل نک ) ةديدج عفاود هل تدج له

 ؟ هيف تناک

 ! ؟ ديدحتلا هجو ىلع اذام

 املاففن وأ اهركن نابم « ةمخض تاربغت هتايح ىف تثدحس دل اح

 ! امرلع دک ؤو اهزربنو انب نآ دیر نن لہ 1 انہاسح نم

 . ةنيدملا ناسنإ ريغ ةيرقلا ناسنإ ريغ ىعرملا ناسنإ ريغ ةباخلا ناسنإ

 ةيلاعلا ةراضحل ا ناسنإ ريغ ةدودحلا ةراضحلا ناسنإو
 روکش ةر قمری 

 .. ةايلا لوانن' یف هرب . روصتلاو

 . ةليابتم تاي وتسمو . ٠ یتش ءان آ ىلع هریف



 هذه له رتن م  ةنيابتاهلإف-روطتلاوريغتلا عاونأ زرفن نأ اته ديرو
 رصنع مأ , امنايك ىف لخاد . ةقباثلا ةرطفلا . ةرطفلا نم ءزج امناذ تاروطتلا
 ىلع حل ء تاودألاو لئاسولا مدقتو ىدالا روطتلا رثأ نم ناسنإلا ىلع دج

 كاسه له : ا اذه نم اريخأ صلختسن كلو « ةرطفلل ةبسنلاب ريفتلا
 اروطت ناك نإ هيلع ركتتو « هيلإ مجربو ر وطتلا هب ساقي ةرطفلا ڻم سایقم
 ؟ سايقم كانه سيل هنإ مأ . ٠ حالصلا قيرط ىفريسي مآ ادساف

 نياصلا موقلا نإف . . روطتلا ةيضقىف ةيألا نم بناج لظعأىلع رومأ كلت
 نيب نوقرفيال « قرشلا ىف ىودعلا مهنم ذخأ نمو « برغلا ىف روطتلا ةثداب.
 سایقم- مرظن ف - روطتلانأل . رومألا هب ساقت اسايقم نومیقيالو « ريغت ريت
 ةيدرفلا وح راس اذإف ! هجراخ نم = نولوقي اک ءیشب هيلع کال ! هتاذل
 «هبتحنو كلذ ىلإ عفدتهيعانجالارةيداصتقالا فورظلا نالف س الثم س ةحناللا
 یداصتقالا فرظلا وه ديخوا ركحلاو ! باوص وأًآطخ هنأب هيلع مکحال مث نمو
 اذإو . باوص ذئدنع ةيدرفلاف ممتم و ةيدرفلا یفتقی ناکا ذإف . یعاټجالاو
 نأ ىنبني طخ س تدجو نإ = نذإ ةيدرفلاف اممم و ةيعابإلا ىضعقي ناک

 ةمناللا ةيعاملا وأ ةحناملا ةيدرفلا هيلإ ساقت تباث سايقم دج ویالو ! ححصي
 ! زات وأ عنو « بّوصت وأ اطغقف

 قاطن جراح ىنا طاشنلا م رت ىتلا قالخألا وحن عمجلا راس افإو
 نأل كلذ سيلف « لجرلا ىلعو اميلع وأ « ةأرلا ىلع ةفملا ضرفتو « ةرسألا
 امقاطن ىف نذإ باوص یہف « اممتحو اميضتقب ىعاټجالا ىداصتقالا روطلا نأل نإ و ء هيلإ ساقت ناسنإلا ةرطف نم سايقم اه ةيعوضوم ةميق قالخألا هذه
 یضتتب راصو « یعاتجالاو یداصتقالا فرظلا ريفتاذإف . كلت اهفورظو اذح
 ىلا طاشذلا ةسرامو “ ةفعلا دويق نم صلختتلاو ء ةيحابإلاو ىسنجلا للعلا
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 هسايقج باوص نذإ اذمف « تاريحبلا ءىطاوش وأ تاباغلا وأ عراوشلا ىف رلا

 فرظلا « جراخ » ءىش یا نم سایقم الو ۃرطفلا نم سايق ال هنأل « صاملا

 .. یعاجالاو یداصتقالا

 ٠٠ ةيرشبلا ةايطا نم بناج لكى نولوقي اذكهو
 كالت اننيعأ بصن مضن نأ ةريطللا ةيضقلا هذه شقانن نحو ىنبني كلذ

 : انن اميلإ انرشأ ىتلا رومألا

 .. [ ةديابتم عاونأ امنإف ] ؟ريغتلا عاونأ ام

 اميلع تآدج رومأ مأ ةرطفلا نم ءزج خيراتلا ىف تادح ىتلا تاريغنلا له

 ؟ داملا روطتلا لعفب امجراخ نم

 اپعم ةيشمتم یه لھ 1 ةيوسلا ةرطقلل ةبسنلاب تازيغفلا هذه ةلالد ام

 ؟[ اهدض مآ
 ىف ریس. وا ًادساف ناک نإ | | ؟ روطتلا هب ساقي ىذلا سايقلا ام

 «e |[ حالصلا قيرط
 نم انل نيبتي ا« اهدلوم ذغم ةيرشبلا تباصأ ىلا رينا عا عاونأ زرغب ًادبنو

 2 راقلا ةسارد نم انل نيتي اکر ؛ لوألا تاعیعجاو ل وألا ناسنإال ةي لاةساردلا

 : روطتلا وأ ريغتلا نم ةزيمتم عاونأ ةبرأ - لقألا ىلع - كلابه

 ٠ جاتنالا بيلاسأو تاودألا ىف روطتلا

 . عمتجملا ةينب ف ىعاتجالاو ىداصتالا كباشنلا ىف روطنلا

 ٠ [ ىچولکیسلا ] « ىلا » روطدلا

 . قالخألا [ ريغتلا وأ ] روطتلا

 رمأ اذه نأل « نحب اهزرفت اك اهزرفب مل نإو- خيراتال ىداملا ریسفتلاو

 ةطيترم مث « ضعبب امضعب ةطبترم  ةدحاو ةلمج _ اہلک الحم ! هینعی ال

 ! هع ةيشانو جات الا بيلاسأ ف روطتلاب



 تاودألا لامتسا ىف روطتلا نيب اقيثوو احضاو طابترالا ىرت نحو
 انك ن إو . عمتجساا ةيعاتجالاوةيداصتقالاةينبلاف روطتلاو ء جانت إلا بيلاسأو
 . ةرشابملا ةيببسلا ةقالع نم ىشا طابترالا نأ دقتمن نأ بح ال - ءىجيس اک

 ةيعاتجالاو ةدداصتقالا ةينبلا روطت ىف ديحولا ببسلا نأ دقتمن نأ بحال ىأ

 باپسأ هعمو «دحاو ببساذف . جاتتإلا بيلاسأو تاودألا روطت وه عمتجملل

 ..كاذواذه نيب ًاريبك اطابترا كابه نإطقف لوقانكلو . امنيبنس ةيسفن ىرخأ

 ةدایز و ء ناسنإلل ىلا نايكلا ق دقعتلا ىأ - ىسضنلا ر ولمتلا امأ

 ةرشابم جيتن ا دکۈ ی خيراتلل ىداملا ريسنتلاف  هفارطأ نيب كباشتلا

 « رثؤم لماع جايتإلا بيلا رول نأ اندبع كشالو . جاتنإلا بيلاسأ روطتل

 ىهو « ةرهاظلا هذه نأ س ثالذ مغر  نيبننأ ديرانكلو .ريأتلا ديدش لب

 ر وطت نع ىأنمإ دجوت نأ نكمب « ريك د ح ىلإ ةلقتسم ةرهاظ « ىسضنلا روطتلا
 ابلحارم يلعأ ف تدجوو « ةعدقلا تاراضملا ىف تدجو اك « جاتتإلا بيلاسأ

 ! مالسإلا یف
 روطتب هقلعن نأ ءادتا ضفرأ نتف الخلا [ ريفتلا و 1[ روطتلا اأو

 ! خيراتلا ةدابش ىلإ كلذ ىف تحن ! جانت لا بيلاسأ

 ةساردلا اهبلإ انيدهن ةقيقح دكؤن س ثحبلا ىف ىضملا لبق - انكلو
 نع لالقتسالا مامت ةلقتسم ةرهاظ ةي رشبلا ةايملا ىف دجوتال هنأ ىهو « ةيسفنلا

 لق لو ۔ ریبک د س یلإةلقتسم ةرهاظ نإ ىسقنلا روطتلا نع تلق اإ ! ىرخألا

 سرامب ناسنإلا ٠ ةي رشبلا ةايلأ ىف ءىشو ءىش نيب ةتبلا لاصفناال هنأل . ةلصقنم

 ىوتحم ناسنالا هنم نوكتي ىذلا لماشلا لكلا اذهو . هلكهنايكب هتايح

 اهب صتخم راصبإلا ةيلممك ٠ ةاضفتم تسيل امنكسلو ء ةصصختم بناوج ىلع

 كلذ عمو ٠ هنذأب وأ هربظب وآ هلجرب ناسنإلا رصبپ الف ‹ یرمبلا زاپجلا
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 ةديدش ةزيجأ مسجلا ىف دجوت اكو مسجلا ةيقب نع ىرمبلا زاها لصفنيال

 اصصخن لقأ ةزيجأ كلذك هيف نإف « عمسلا وأ راصبإلا زاجك صصغتتلا

 . مسجلا ءازجأ لك ىف لخدي ىذلا ةيومدلا ةرودلا زامجك [ اقاطن ا وأ ]

 كاردألا مادخيمسا ىف روطنلاف : هعوجم ىف ىرشبلا نايكلا ىف رمألا كلذكو

 روطتلا نكلاو . كشالو من من . اهلك ةيرشبلا ةايلأ ىف رؤي جاتنإلا بيلاسأو

 ! راصب لاو عمسلاك ص صختلا اتديدش ناقيلع ىقاللا ر وطتلاو ىسفنلا

 . , ليصفتلا ىلإ لامجإلا نم اذه دعب لقنننو
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 ىلإ .٠ راتلا ىلع ومطلا ىلإ ةئينلا ةسيرفلا لك أ نم ناسنإلا لقتنا نيح
 بادآلاو دعاوقلا عضو ىلإ .. مامطلا ىف ذيدشلا قتنأتلا ىلإ .. نيكسلا مادختسا

 . . هتاذب ماق « نف » ىلإ مامطلا ليوحت ىلإ . . هنأشب دیلاقتلاو

 اوك الا ینکس یلإ راجشأالا ینکس ىلإ فوہکلا ینکس نم لقت انیحو
 , . ةبقلا ةسدنملا تاذ ةمخفلا رئاملا ةماقإ ىلإ . . نيطلا نم تويبلا ءانب ىلإ

 قام وأ ىنبلا ىف ءاوس هتاذب ملا « نف » ىلإ ىنكسلا لي وح ىلإ تأتلا ىلإ

 . . ثاثألا نم ىبملا لخاد

 . ٠ شابقلا داخلا ىلإ دلج لا ذاا ىلإ اسابل رجشلا قرو ذاا نم لفتنا نيحو

 . . دیلافتو باذآو سبالمال دعاوق عضو ىلإ . . سبللا ىف ديدشلا قتأتلا ىلإ

 .. هتاذب مئاق نف ىلإ سبلاليوحت ىلإ

 مظنلاو ديلاقتلا ذاا ىلإ . . سنجلا نع رشابملا ريبعتلا نم لةتنا:نيحو

 لوحتي یتح هتاذ سنا مومفم ف عسوتلا ىلإ . . تالافتحالاو مسارملاو دعاوقلاو

 ىتيمولا ب وصلاو بدال ىف ةا نوتنلوع نم أشتو ء انب ما نف لإ

 . . ءانغلا صقرلاو تعنلاو



 ' . . قيقراو ضرألا كلمت ىلإ ةجفلا ءايشألا كلم نم تالا ف لقتنا نيحو
 ةيعاتجاو ةيداصتقا ةوقك « لالا سأر » كال ىلإ ٠ . عناصملا كلت ىلإ
 لبقتسملا ىف بك. اوكلا كلمت ىلإ . . بوعشلاو ممألا كرمت ىلإ . . ةيسايسو
 . . روظنلا

 ..ىسورا زورلاو ىسضنلا زوربلا ىلإ ىسملا ىدسلا زوربلا نم لقتنا نیحو
 . . كلقلاو سنا و سلاو نكسملاومعطملا قةقبالا تالاقتنالا لك زوربلا لمشو

 ليلا رجلا مادخيتسا ىلإ ة رشابلا ةيندبلا ةوقلاب لاتقلا نم لقتنا نیحو
 حمروأ مهس نم ةنونسملا حادألا مادخيتسا ىلإ ةلتاقلا ةوارمفلا مادخيتسا ىلإ
 . . ةيرذلا ةقاطلا مادختشسا ىلإ . . دورابلا مادخيتسا ىلإ ٠ . فيس وأ

 ٩ ند ازالو نیکو . . دیدعتلا هجو ىلع ثدح یذلا ام

 اذه بنسلا وه « تاودألا » مادختسا نإ خيراتلل ىداملا ريسفتلا لوق
 لکل دمی ل یلاتابو « روط ىلإ روط نم ناسنإلا لقلي مل هاللف لاقتالا
 .مامطلا وپط نم ناسنإلانكسمنام رانلافاشتک | الراف . دیدج ساس ىلع هتایح
 دق ىلع املیصفت كلذ دمبو ٤ هسبالم جسن نم نكس ام جيسنلا عاراخا الوو
 لوقي س مل. خلا ٠٠ ءانبلا نكن ام تاودألا مادخيتسا الواو . ناسنإلا
 رعاشلا یفايمتح اربيغت ثدح ٿا ودألا مادخيتسا نإ  خيراتل ىدالا ريسفلا
 وطي نأ ركف رانلا ناسنإلا فشتک ا نیل ۰ 'یدابلاو ےقلاو راكفألاو
 لاب ىلع رطغيتا نكست ل ماعطلا نيسحن نم نوتف ف ىلاتلاب ركتفو « ماعلا
 « ةشمألا جسني نأ ركف جسنملاو لزغلا عرتخا نيحو . رانلا فشتكي موا
 رطل كلذ نم ىئ نکنی لو ءا قنأتلاو سباللاليصفت ىف ىلاتلاب ركفو
 ةنونسملا تاودألا مادخيتسا هبكمأ نيحو . جسنملاو لزغملا عارتخا الوأ هلاب لع
 ىف ركف ةعارزا فشتك | نيحو ٠ . لاتقلاو ديصلا ىف اممادختسا ف رکسف
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 اوامعيل ممقاقرتساو ىرسألا رسأو نيرخألا ضرأ ىلع ةراغإلاو ضرألا كلمت

 ةيقالخأو ةيجولكيسو ةيعانجاو ةداصتقا اتن تشن اذکمو .. ضرألا یف هل

 تاودألاحبصت اذه ىلعو .. تاعرتخما عارتخاو تاودألا فاشتك | ةجيلت ةيمتح

 1 ةيرشبلا ةاي متادلاو لوألا كرحلا ىه تالآلاو

 .. ةعداخو ةقار هذه امت روصب ةيضقلاو

 لست هلإف « ةلصتم ةلساس ىف نيقحالتم ةجيتنلاو ببسلا نوکي نيج

 نأ دقتعي وأ ىسوب نأ «دیرب نم ىلع لهسيو ٠ عادخمالا لپسيو ء ةميدنلا

 . . ةجيتنلا وه ببسلاو ببسلا ىه ةجيتنلا
 " هذ خبرات ىداملا ريسفتلا امطوانت ىتلا « ةيماعلا » ةيضقلا هذه نکلو

 ءوده ىفرمألا انثحم ول هيلإ لوصولا انياع بعصيال «ىباع» رخآ هجو اه«ةروصلا

 ىف « ةيملعلا ثاساردلاو » « مداعلا » همدقت ىذلا فطاحملا قيربلا نع اديعب

 ! نيرشملا نرقلا
 !؟رانلا نانإلا فشتك | اذا ٠٠ الوأ

 !؟هوپلعب مامطلا « نيسحن » ف_افشتك ا نيح - اممدختسا اذا ٠٠ اینا

 درج ىهورانلا فاشتك ١ الإ | لصو يتلا ةجردلا دنع فقي م اذال ٠۰ اتا

 ! ؟ تاجرد دعب تاجرد ومطم ا مامطلا ىف نفتي حارف “ مامطلا ومط

 مفادىأ « ةضفلاو بهذلاو زوربلاو ساحنلاو ديد ا هل نال نیح ٠۰ ابار

 ةيامع ىف ةلخاد تسيل يهو نيك اكسلاو كوشلاو ىتعالملا ذختي نأ همفد یمتح

 تاودأ نم ذي نآ هعفد یمتح عاد ی م ‹ ةيجولويب ةرورضكهناذ ماعطلا مامطلا

 ةقالع ام f ٠ امشقتو « اميمجنو امعنص ىف ناتتيف « ةنيزال ةادأ هذه مامطلا

 ٤ دیلاقتو هل دعاوق ےسر یف ءاوس : ماعطلا لوح اهذخما ىتلا « ياب » هلک اذه

 ريغ ىلع ثيبملاو هنم بيطلا نيب زييملا ىف وأ « سانلا نيب هعيزوت ةقيرط ىف وأ

 !!؟ مارطاو لالا ىوتسم ىلع ىأ ٠٠ ةدعملا هررقت ىذلا ىسملا ىوتسلا
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 كلذكو ٠٠ .

 ؟ جسنلاو لزغملا عرتخا اذا

 ؟« هنيسحت » یف مث شاقلا جسن یف -اممعراخا نیح ۔ اممدخیتسا اذا

 ءارو ايف سبللا ىف نفتي حارف « جيسنلا مادخيتسا دح دبع فقي م اذل

 ؟ ةرورضلا ىوتسم
 ىلا « قلا » نيبو «تاردألا هتجتن أ ىذلا نيسحتلا اذه نيب ةقالع ىأو

 ةقيرط ىفوأ « ديلاقتو امه دعاوق ممر یف ءاوس ء سالا لوح ناسنإلا اهذختا

 ا8 ةينيدلاو ةيقللطا مقابابلطبر ىف وأ « ساتلا نيب امميزوت

 ٠٠ هلونسلا ةادألا عرتخا نيحو

 ؟ ہد یذ ءیداب اہعرتخا اذا

 ؟ لاتقلا ىف اممدختسا اذالو

 ةديدج لاسو نع ثحبي حارف ء هيلإ هتلصو ىذلا دملا دزع لقي ( اذالو
 ئا رج ا ةلبنقو تايوكلاةلبنقو ةينيجورديملاو ةيرذلا ةلضقلا ىلإ لصو ىتح لاتقل

 نانإلا اهطبر ىتلا « قلا » نيبو اك تاودألا هذه نيب ةقالع ىأو
 14 ديلاقتو امه دعاوق عضو وأ « ء اممم رحت و اميل یف ءاوس « برلاب

 .۰ نیحو نیحو نیحو

 ! ؟ةحضاو ٠ ةلالد كلذ ءارو نم ذجوت الأ

 !!؟ ةلالا هجو ىذلا وه ناسنإلا مأ ؟ ناسنإلا تجو ىتلا ىه ةلالا له
 ةخرفلا لبق ةضيبلا : ةروهشملا ةيجسحألا كالت مضوت اك اده ةيضقلا عضن نل

 1؟ ةضيبلا لبق ةخرفلا مأ

 لحتلا ىلإ ةجاح ف تسيلو « ةيجحأ تسيل انه انيديأ نيب ىتلا ةيضقلاف
 ! تراغورلاو

 _ةينيورادلایأر فسهلیمزوءض طرألا نكس یف ناسنإلا لیمز ؛ ناویلا نإ
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 لوط ىلع عرتخب و فشتكي ( « كرتشلا لصألا فو « صئاصلتا نم رك ىف

 ! ضرألا هذه ىف هماقم

 .ةيميدبكلت..ناسنإلاةرطف مم ىف ةيرشب ةيزم نذإ عارتخالاو فاشتك الاف

 ناسنإلا » هباتكى ف س ثيدحلا ىيورادلا املا  یلسکع نایلوچ لوق

 « ثيدحلا ملاملا ىف

 ريكفتلا ىلع هتردق احوضو اممظعأو ةذقلا ناسنإلا صئاصخ ىلوأو »

 ٤ ةريثك ماتت ناسنإلا ىف ةيساسألا ةيصاللا هذمل ناك دقلو ٠٠ ىروصتلا

 تئشاذإ وأ-ديلاقتلا ديازت ر جانت ما نمو ٠٠ ةديازنملا ديلاقتلا وم اممهأ ناو

 ددع نم هيدل امف نيسحت نم ناسنإلا هب موقي ام ةيقیقملا ءرهاظم مآ نم

 ةدايسلا زكرم ناسنالل تأيه ىلا صاوحلا ىم ددملاو ديلاقتلا نإو .: تالآو

  رضاحلا تقولا ىف - ةيجولويبلا ةدايسلا هذهو * ةيلا تانئاكسلا رأس نيب
 ا و ا هو ليا تالا راس نیب

 ۲ .٠ عذفلا نانإلا صاوخ نم ىرخأ ةيصاخ

 بش هلا ىلإ بسی ۷دم اع - ةقاس بنک ی انیب اک لاما اھو

لع هتلر دق: ةدرفتلا ايازملاوأ ةبزملا كلت ناسنإال تبي هنكلو « < قلعا ةيلع نم
 ى

 هدام نیست ىلع هتردقو هلیمو ٠۰ ددملا مادخيتسا ىلع هتردقو ٠٠ ىروصتلاريكفتلا

 صاوخ هلاک كلذ سيو .  اهتيمنتو ديلاقتلا ةماقإو .٠ تالآو ددع نم

 . ةيرشبلا ةرطفلا مص ىف .. ی ةيجرلویب

 تحس ىلا ىه امو ٠٠ تالآلاو ددملا نادخعسا نم نف منت اإ

 ! تالآلاو ددعلا مادختسا

 هجو س ةيرظنلا ةقسافلا نم ال « ىلعلا » ثحبلا نم - نذإ انا نيبت دقل

 ٠لصألا وه «ناسنإلا» نإ ! ةخرفلاو ةضيبلا ةيجحأب ةمبشلا ةيضقلا ىف باوصلا

 ! تالآلاو ددملا یه تسالو ٠ ٠ عينأاوه

 ه-۲ س تافاصتقم <«نانإلا درفت» لصف رصتنم ملا دبع ةجارمو باطخ نسج هجر
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 1 عارتخالاو فاشتک الا ىلإ هجا یذلا وہ ۔ ءدب یذ ءیداب ناسنإلا

 1 اذل
 لمحت املأ ىأ 1 ناسنإلل ةيجرلويب ةيصاخ ثالث نإ : دحللا لکم لوقی

 ! اهریسفت اپماذ یف

 نم هم وقيو هلك امو « لعلا » عم تالف شراعتیالو - نحن لوقنو
 هستم ىذلا وه« شرألا ىف هتفيلخ هلعجيل ناسنإلا قاخ ىذا هللا نإ - هفارحنا
 شيق ىذلا وه هللا نإو « امتاودأو ةفالللا لاسو نم ةلبسو ابال « ةيصاطلا هذه
 ىلإ تافتلالا هترطف یف عدوأ نأب _ ! ةقداصملا ال - رانلا فاشتك | ناسنالل
 تثدحأ ىتلا ةفداصملاف الإو . اهم ةدافتسالاو « اهروصتو » « ةعيبطلا رهاوظ
 تارلا نييالم ثدحت « اممدختساو ةركفلا انم طقتلاف ء ناسنإلا مام رانا
 . اممدخشسیل امطقتاپ الو اهروصتي الو اکر دیالف ناوی ماما

 ىع ةردنلا مث نمو « روصتلاىلع ةردنلا ةيناسنإلا ةرطفا تعدو دق نذإو
 لع ةردقلاو . . تالآلا مادخيتسا ىلع ةردقلا مت نمو « عارتخالاو فاشتك الا
 هیمسنو « دیلاقتلاب » سکھ هيمسيام هتاذ تقرا تعدو اک .. تالالانیسعت
 م تالآلا مادختسا امف اج = لاعألا طبر ىلع ةردقلاو « قلا د نج
 . ةيليدو ةيقلخو ةيعاتجاو ةيداصتقاو ةيسفن

 . . ليلق ذنم اهانمدق ىلا ةلتسألا لك ًنل رسفي ىذلا وه اذهو
 ىف سامفشتكا نيح س اممدغيتسا اذا ؟ رادلا ناسنإلا فشتک اذا

 ؟ رانلا فاشتك ١ املإ لصوىللا ةجردلادنع فقي مل اذا ؟ هوبطب ماعطلا نیس
 ؟ ديلاقتو ابادأو ةفلتخم ايق مامطلا لوح ًأشنأ اذال

 ام ايش رسفي الف س ةيدام ةادأكو ةيدام ةثداحك — رانلا فاشتک ۱ام
 ! جراتلل یدالا ریسفتلا هب هرسفی نأ دیرب

 لرل رانلا ناسنإلا فشتکپ الآ - دہ یذ یاب نکمملا نم ناک دقت
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 نكملا نم ناكو . ىروصتلا ريكسفتلا ىلع ةردقلا نم هترطف ىف بكرام
 هعفدي ىذلا ام ذإ ] مامطلا وبط ىف اممدختسب الأ  امفشتك نيح -

 وہط ىف اپمدختسا نیح - نکمملا نم ناکو [ ! ؟ ةيمتح ةروصب تلف ىلإ

 نكمملا نم ناكو . مامطلا ىف انقت ننفتي الف دملا اذه دنع فق نأ = ماعطلا

 ! ! ديلاقتو ابادآو ايق ماعطلا لوح غوصي الأ ًاربخأ

 « ةنماكسلا ةيرطفلا ةبغرلإ الول 1 هلك كلذ نم يش رانلا ءىشنت ل ! الك

 ىلا ىه ىروصقلا ريكسفتلا ىلع ةيرطفلا ةردقلا ! 1 رانلا ىلع اهدوجو ىف ةقباسلا

 ةبغرلا مث . [ ناسنإلل هللا ةبهوم ىهو ] راتلا فاشتك ١ نم ناسنإلا تنم

 ىلع ليوط طخ ىف ةمهلا ةيقبب تماف ىلا ىه ليمجتتلاو نيسحتلا ىف ةيرطقلا

 أ خيراتلا رادم

 ! قيرطلا قرفمو . . ةيضقلا ةدقع كلتو
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 ؟ ! ناسنإلا ةايح ىف ئيش ريفت ل ةلالا نأ كلذ ىنمم له

 ! ناسنإ هلوقي نأ نكمبالو.1 كلذ لوقنال 1 الك

 -افالتخا فاتحة ةبأ عارتخا وأةادأ ةبأ فاشتك | لبقتايملا ةروصنإ

 سانا دجتس ذإ . فاشتك الا وأ عارتخالا دعب اهتووص نع-الماكو أ ايرج

 ثدحتس ] ةديدج تامظدتو ةددج رعاشمو ةديدج تاقالعو ةدردج راكفأ

 . [ ىداصتقالاو ىعاتجالا روطنلا نع ةيلاتلا ةرقفلا ىن

 . تارا عارتخا دعبو . ضرألاقلئاهر وطت ثدح رانلا فاشتك ١ دميف

 . . .ءابرهكللا فاشتكأ دعبو . دورابلا فاشتك ا دعب و

 -- هتل . . هيلع دكؤتو روطتلا اذه زربن نأ دير س انا س نو

 ! « ةيناسنإ » ةقيقح ان رافت ةمجو نم

ً 
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 نايكىف ًاديدج تأشنأ ةلالا له : اذه وه هشفانن نأ ديرن ىذلا رمألا ام

 ! ؟ ناسنإلا ةرطف ىف ةنماك تابغر تققح امنإ مآ « ناسنإلا

 . ریبک قراف وهو ٠ نيعضرلا نی حضاو س هلم س قرفلاو

 لصألا ىه اقح لالا نوكس# ء ناسإلا نايك ىف اذيدج لالا ءىشنت نيغ

 ةرطف ی ةنماك ت ابغر ققح نيحو . خيراتال ىدالا ريسفتلا مسرب اكر وطتلا ىف

 ! ١)ناسشالل «ىناسنإلا » ريسفتلا همسر اك ل صألا وه ناسنإلا نوكي ناسنإللا

 ؟ ماعلا ومط ىف ةبغرلا تأشنآ ىتلا ىه له . . رانلا

 ناسنإلا عقدت رائلا ف ةيمتح ةوق ةيأ نكلو ! كلذ ودبي رمألا رهاظ ىف

 1؟ اميلع ماعطلا وه ىلإ

 اع  ناسنإلا براجت ف عقو هنأ : وحتلا اذهىلع ر وصتت” نأ نكمب ةصقلا نإ
 - هتشيشمو هللا ردق ىهو « ةيلعلا » هتقيقح ىلإ نح هدرلو « ةفداصملا هنومسي
 هتبجعأف تجضنف راثلا نمابيرقةسيرفلا عضو وأ ةسيرفلا نم ابيرق رانلا تبش نأ
 كلذو ةحتارلا هذه لبقتو دادعتسا نم هترطف ىف اب ءهمعط مطتساو ء'وشلا ةحتار
 ةيلمعلا ديعتسي س ىروصتلا ريكسفتلا نم هترطف ىف اب س حار م . مطلا

 . ةجيتتلا سفن ىلع لصحيلا .
 يتلا ىه س راتلا ىهو س ةثدحتسملا ةادألا نك مل نيلاخلا الك نو

 نأ دعب عقاولا ماع ىف هتققتح . هتققح ىهامنإو « سفنلا نطاب ىف رمألا تأشنأ
 . سفنلا نطاب یف انماک ناک

 دق . رانلا فاشتكأ دعب ..ء ماعطلا ناديم ىف _ ةايللا ةروص تروغتو
 « نوئف » و « ةديدج ماطلا نم ناولأل ةديازم اصرف ةثدحتسلا ةادألا تأيه
 , ةلحتسم

 « ةيناشإلا سفنلا ق تاسارد ١ بانک ین« ناسئإلل یاسنإلا رسا ھ لصف رظنا (۱)
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 منصت نأ - ةئدحتسلا اهنايناكمإي -رانلا مسو ىف ناکله نکسلو ۔ معن
 تبغرو هيلإتسنأو كلذ تباطتسا دق ناسنإلا سفت نأ الو هلكت لذ نم ايش
 ! ؟ هی

 ؟ هيلع لبقي ناك له . . ناسنإلا هغيستسيال امط مامطلا تطعأ رانلا نأ وأ
 ناك له « مامطلا « نيسحت » ىف ةئيفدلأ ةبغراا الو . . ىرخُأ ةيحان نمو

 ؟ ليبسلا اذه ىف رانلا مدخيتسي

 تايناكىإ اكو . . ةلفاح ةديدجتاين اكمإناسنإلا تطعأ دق راذلا نإ

 !قيقحسااةبتاولاةص رفا ر ظننت ت رطفلا نتنماكت ابغر قيقععل تاين اكمإ!ء ىشى أل
 ىذا وه اذهو ! اح لك ىف تابغرلا كلت ةيعاو ةرطفلا نوكتال دقو

 ! عوضوملا مف ىف ىلوألا ةعيدللا ىلإ ىدزي
 .ةغاستسم ةيبش اموعطهيطعتس رانلانوكل ايعاو لوألا ناسنإلا نوكيأل دق

 ىح .. نكللو . لعفلاب هبرج نأ دعب الإ رمألا اذه فشتك | نوكيأال دقو

 نم ةقيرط أطللاو ةلواحلا نإ . ةرطفلا وه ريخألا مجرلاف ء شرفلا اذه ىلع
 مدطصت نيالا ىف امنكلو . ناويلا دنعو ناسنإلا دنع ةفرعملاو ملتلا قرط

 ناسنإلا غاستسا دقف . اهادمتتالو .. ناسنإلا ةرطفوأ ناويلا ةرطغب ةياهنلا ىف

 ناديم نأ أ ! رانا ىه رانلاو ىرخأ افونص غستسي لو ماعطلا نم افونص
 ايش اه ناريغيالو « ةرطفلا طخ ىلع ناريسي اممادخيتسا ىدمو رانلا مادخيتتسا

 ۰ . خيراتلا ىدم ىلع ةرطقلا ةفيقح نم

 ليخ ىتح . . ةيناسنإلا ةرطفلا عاسنا س ىرخألا ةميدملا تءاج امنإو

 ستت تماد ام اهدوجؤل ةيقيقح ةميق الف مث نمو « اه دودحال هنأ ساتلا ضعبل

 !!ءیش لکل
 ! اہلالد یفلب الو ٤ اہنقیقح ینلیال امعاسنا نإ ا الک
 -ةباہلا ىف اہلف ءیش لکل معستتال اہنکلو ۃریثک ءایشآ عست اہنإ
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 ناک امم اہضفر یلع رصتو ٤ اہضفرتو ءايشألاب مدطصت ىتلا ةريخألا اطوطخ
 . ابابقتل ىرطفلا دادعسسالا ايدل سبل ءايشأ لبقت الف ء اميلع عقاولا طغضلا

 _ ةديدشلا اهتورل امنإ ! ةرطفلا ةلورم نم ةتشانلا!ةثلاثلا ةعيدإتا اتهو
 . هيلإ حيرتست الو هغيست الام ظفلتف روش م ٠ تقولا ضمبو . . ءايشألا ضعب لمم امنو ! ديألا ىلإ لحال ىرخأ ةيحان نمو ءىش لک لمتحلال ةيحان "ر اہنکلو .ایتتییط فلام ءیش نم الع متارا طفضلا نم ًاریٹک لمع
 اج” تراثو ء ةيدرفلا ةيكلملا ةي رطفلاةعزنلا تبكتت اهنأل ةلودلا ةيكسام ىلع تراثو . ناسنإال ىدرفلا دوجولا تبكس# اهنأل تایروتاتک دلا ىلع تراث دقل
 فارعالا ناولأ نم ریثک ىلع  'یچجیس

 ىجا ريسفتلاو « جراتلل ىدالا ريسفتلا نع باغ ىلا قثاقلا ىه تلتو
 ! ةب رشبلا ةايحلل

 . ةرهاقلا ىوقلل مالستسالاو عوتملا طخ نم راتلا نادصر, اهالک اما
 ! امتحازإو اهريمدتو ىوقلا كلت ىلع ةروثلا طخ نم هنادصريال اممنكسلو

 . هيلمخ نم خيراتلا دصرت نأ ىغبفي ء ضرفلا ن٠ ةييزألا ةيبلملا ةقيقلاو
 ةيبلسلا طخ : ضافتنالا طو عونخلا طخ سم همسر . . ةقيقح هيطخ الك ن أل
 ! ناسنإلا نایک یف یرطفو دوجوم اهالکو . . ةيباجإلا طخو
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 : قئاقلا نم ةعوجم ىلإ لصن ةشقانملا نم ةلحرملا هذه نم
 . ناسنإلا تافرصت ىف لصألا ىه ةرطفلا نأ
 ثيح نم ] ةرطفلا نع ريبعت امناذ ىف ىه ةلدحتسلا تاللا تاودألا نأ

 . [ نيسحتلا ىف ةبغرلاو ىروصتلا ركسفتلا ىلع ةردقلا
 ىف ةرطفلا ىده ىلع ريس  ةرطفلا نع لصألا یف رابعت یهو = اہنأو

 [ ناسنإلا تابغرا امقيقحت ثيح نم ] ةيلمعلا مناقيبطت
۰ 



 اغنإ و « ناسإلا نايك ىف اديدج "یشنتال _ ةيلمعلا اناقيبطت ف  اہنأو
 . نايكسلا كلذ ىف لبق نم انماک ناک ام ققحم

 ةباجتسا ثدحم ةلاذ ريغتلا نكللو ٠٠ الماش ؟رييغت ةايطأ ةروص ريغت اهنأو

 . هادعتیال اهدودح یف مقيو ءةرطفلا بلاطأ

 اهنم ققحتلا نكع ةيعرف ىرخأ قثاقحنم همزاتسل امو سجا قئاقحلا تالت

 ةرطفلا طوطخ ميتا نأ جات الو . ىناسنإلا طاشنلا نيدايم عيج ىف ةلوهسب

 :ديكوتلاو حيضوتلل ةلثمألا ضعب برضن اهكسلو ءةقيقلا هذهنم تبثلا امميمج

 لقتتلاو ميرسلا رغسلا ىف ةبغرلا أشنأ ىلا وه ةرئاطلا عاراخأ نكي م

 تحوأ ىقلا ىه ةنماكلا ةبغرلا هذه نوكتت نأ ىرحألا اعإو ٠ اعلا تاج نيب

 قيقحتل ةصرفلا "همت ىلا ةيماعلا ٽاين اكمإلا تدجو نيح « ةرئاطلا عارتخاب

 لئاسولا فلتخمم رفسلا ىف هتعرس دير ناسإلا لظ لبق نم. ةبغرلا هذن ىلمعلا

 لئاسوب س ىلمعلا ديفتتلا نع زجسمي ني س للحب ناکو « كلذ ىف بغر, هنأل

 ] خوراصلا اهدعب نمو ] ةرئاطلاف ! ناكم ىلإ ناكم نم ةظل ىف هلقيت- ةفطاخ

 . ٠ هقيقخ ىنستو ةي رشبلل لياخب ناك ى ذلا ميدقلا ىرشبلا ملا قیقح یھ

 تايناكمإ تدجوأ دق ةرئاطلا عارتخاب تققحت نيح ةبغرلا هذهنأ حيحو

 ىف تايناكمإ . لبق نم س ةيليصفتلا امت روص ىف س لابلا ىلع رطخم م ةديدج

 ةجودزلا تايناكمإلا هذه ىلع بترتو . برطا ىف ىرخآ تايناكمإو للا

 غوصو . . ديدج قس ىلع برملا فو لسلا ىف ةي رشبلا تاقالع لیکشت ةدامإ

 . . ديدج قتسن لع مراكفأو مهرعاشم
 یی وہف ٠ . دیدج عاراخا وأ فاشتک أ لک ىلع قبلت ةقيقح هذه

 . ليصفتلاب لبق نم ةروظنم نكت ل تايناكمإ

 لوقیال عرتخلاف . . دیدج عارتخا لك تاد قبسن ةماعلا ةبغراا نكلو

 امو . هنم ةدافتسالل ةليسو نع ثحمأ مث  عارتخا ىأ - ام اعارتخا عنصأس
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 !امعارتخا لواح الف . اذك م ثصت لآ دير - رشبلا نح وأ - انا: لوقب وه

 ةوطخ لك . هسقنب هسقن "شئي هلأ ودبي ینا وه هدحو ىاملا ثحبلا طخ
 !الك 1 ضارغأ الو اهءارو فدعال (1) ةيمتح ةقيرطب اهدعبام ىلإ ىدزت

 ىلعلا ثحبلا عفدت ىلا ىف ! ةفرعملا ف ةيرطفلا ةبغرلا اهءارو اإ ! ةقيقح سيل
 نيتاوق نم ىبلعلا ثحبلا هيلإ لصي امف لخدتيال ناسنإلاو . اهوذغت ىلا یهو

 سيل ةينوك سيماون اهنإ ! كلذ ىف بغربال هنأل ال هناطلس تحت عقتال األ

 قلاطلا كلم ىف . اهنم ريفي وأ ايف لخدتي نأ - هقوط ی الو ¬ هنأش نم
 ثحببلا جاتنل ىلمعلا قيبطتلا فلخدتب ناسنإلا نكساو.اهيلع رطيسيو امقلخ ىذلا

 ىلع ةردقلا هللا ءاطعأ ىنلا ] ةينوكلا سيماونلا نع هفشك جاتا ىأ . . ىبلعلا
 [ )« هنم اي ضرألا نامو تاوامسلا یام کل رخسود : اهریخسأو امقشک

 ةمناقلا هتابغرو هفادهأ ةمدح ىف ىلبعلا قتيبطتلا. لع نأ لواح هلخدت ىف وهو

 . قيبطتلا ةيتاوملا ةصرفلا رظتنت ىلاو « لبق نم هسفن ىف
 امليصفتب رطخم ل ةديدج اقافآ ديدجلا عارتخالا وأ فشكلا حتفي نيحو

 تابغر نم ةماع ةبغر قتيقحتل ىعسر ماودلا ىلع هنإف ؛ لبق نم ناننإلا لاب ف

 ىف ةبغرااو . دولللا ىف ةبغرلاو . ةرطيسلا ىف ةبغرلاو . ةوقلا ىف ةبغرااك <« ةرطفلا
 .تابغرلا هذه رخآ ىلإ. .ثاللا ىف ةبغرلاو. زوربلا ىف ةبغرلاو بجحلا فافشتسا
 ةماعلا تابغرلا هذه نم ةدحاو ثح عقيال اروعشالو ةركف دجتسالاهنكسلو

 [ابتيناكمإ امبهوو امقلخ نيحامقلاخ ندلنم ةرودقماو |لبق نم ةرطفلاىف ةدوجولا
 سفن ىف ديد لا فاشتكألا وأ عارتخالا هثدحب ىنلا « روطتلاف » م نمو

  ةنماك ةلاح ىف لبق نم هدوجوملا ةيرطفلا تابغرلل ةمنأدلا ةيمنتلا وه ناسنإلا

 ءاشنإ وه سيلو . قدأو لمثشأو عسوأ قاط ىلع ادلا ىتقحتلا ةصرف ابماطعإي

 ! نوكستال ثيح نم ةيرطنلا تابغراا
 : [ ۳اا ةروس 1 )
۸ 



 . . رخآ ءیش ءاشنإلاو ءیش ةيمنتلاو

 ققحتیف . ء ون م . . ةئماك ةلاح ىف نكلو نايكلا لمتكم دلو لفطلا

 نذٌاالوقاس الو مدق هل أشاتال . دیدج ءیش هیف ًاشنیال نکلو « هنایک عردنلاب

 وملاو . . ققحتلا ةلكتسم روغ امنكلو « لبق نم ةدوجوم هذهف ب

 ءوشنلا وه سلو . .وملا وه انه روطنلاف . اهادم رحلآ ىلإ لصت ىح

 ا

 .دبدج عاتشا لکو تشک کل قبل كازو

 ةبغر كشالو ناك« ة رشبلا خيرات بلقو ضرألارهلظغ بلق ىذلا ثار حلف

 . ةيرطفلا تابغرلا نم ةعوج وأ ةبغر ها تحيل « هعرتخم سفن ىف ةنماک

 ةبغرلا ًأاثنأ ىذلا وه سيل دورابلا فاشتكا و ! هعارتخا ىف هست دجأ ام الإو

 تايناكمإلا اهاطعأوهامإو . مساو قاطن ىلع لتقلا ىف ةبغرا الو ريمدنلا يف

 فو ٠ « ريغصلا قاطنلا ىف ةققحشمو « لبق نم ةدوجوم تناك انكلو . ذيفلتلل

 ! مالحألا بعادت تناك لاخلا

 تناك اأ . دودحم دودحلا . ةرطفلا قاطن جراخ ءیش ثدحال .. اذکهو

 ! دودحملا هذه ةعس
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 بيلاسأو تاودألا روطت وهو -روطتلا عاونآ نم لوألا عونلل انشحم نماناصو

 امان اكمإةيمدتبام يقع . . ةرطفا ًارييفتسيلو ةرطفلل قيقح هنآ ىلإ - جاتتإلا
 لاكشآ ىف ماودلا ىلعابايكشت ديعيو « اهتحاسم ديزي اذهو ٠ . ماودلا ىلع ةيلمعلا

 ىف ابإ اهرهوج ىف ًادوجوم نکی ۾ ًارصنع اهیلإ فیضي ال هنکلو « ةديدج

 دودح ىف ليكشنلاو ةيمدتلا نيب نيب قرفو . . ةنمأك ةروص ىف امإو ةيئادب ةروص

 انلصو اك. راطإلا تالذ ىف ديدج يأ ثادعيتسا نيب و « لعفلاب هوجوملا راطإلا

 ةرطفلاف < امطوطخ ميتتيو ةراعفلا ىده ىلع ريسي روطالا نم نوللا اذه نآ ىلإ
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 . ةرطفلا تايناكمإ ىوقي هرودب وه ناک نإو « هودح هارو نم تاد

 نع ةوقلاو نكقلاو قتلا ف ةبغار - لصألا نم - ىه اهنأل اموقي هنكسلو

 . فاطلا ةبابن ىف ةرطنلا ودعي ال ألاف . . قيرطلا اذه

 یعاتجالاو ىداصتقالا روطتلا وهو ءروطتلا نم ىناثلا نوللا ىلإ لقتنن نآلاو
 . ناسنإلا ةايح ىف ىسايسلاو

 ريسفتلا طاشنل ىسبثرلا ناديلا وه ىمايسلاو ىعاتجالاو ىداصتقالا روطتلا

 . جاتنإلا بيلاسأ روطت نع ًاشني هنإ لوقيل لاصو هيف لاج دقف 1 راتلل داملا

 ! هيف دحوألا بسلا وه جاتئإلا بيلاسأ روطت نإو

 . . ضرألا هجو ريفت ةعارزلا ناسنإلا فشتك | نيح
 ناك نأ دعب « عرزلا ةجيتن رظتنيو عرزبل ضرألا ىف ناسإلا رقتسا دقف

 رقتسا نيسو . . ةيمتح ةحينت رارقتسالا ناكو .ديصلاو ىعرملا نع ثحيبي الاوج

 ةدحاو ةعقب ىف نرقتسملا كئلوأ تاتالع طنب « یعاتجا ماتت نم هل دب ال ناک
 تاقالع تأشنو ٠ . ةيمتح ةحيتن متنا اذه ناكر . . ةمباد ةفصب ضرألا نم

 ضعب دنع ضيفت + جتلت ليصاح كانهف « ةعارزلا ةيلءعل ةن ةدودحم ةيداصتقأ

 . نيقيرفلا نيب لدابتلا نم دب الف « نيرا دنع صقنتو ؛ متجاح نع سانلا
 نم جاتنإلاو ىضارألا ىلع تاعزانلا تثدح ٠ . ٤ ةيمتح ةحيتن اذه ناكو

 نم ةعرزملا ضرألا ىلع ءاليتسالل ضعب ىلع ممضعب ماوقألا تاراغإو « ةيحان
 ةيحان نم تاعزانلا ضفي ةموكحلا نم عون دوجو تللذ مزاتساف ی رخأ ةيحاث

 ليكشتلا اذه ناكو . ٠ ىرخأ ةيحان نم تاراغ إلا دصت ةبراغا ةوقلانم عونو

 ةلع راصو « برملا ةجيتن نم « قيقرلا دجوو ٠ ٠ ةيمتح ةجيتن ىلرلاو ىسايسلا
 .نامزلانم ًادج ةليوط هرتف ىعارزلا ممتجلا تبحاص ةيسايسو ةيعاتجارةيداصتقا
 هلک تللذ ناکو ۰ یمایسو یعاټجاو یداصتقا مطعک عاطفإلا دوو
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 ٠ . ديدج نم ضرألا هجو ريغتو . ٠ ةلألا نانسنإلا عرتخا مث

 ءالؤه ناکو .اہنور دی ءادشالاجر ىلإ تجاتحاو . ندا یف مناصملا تأشن

 ةيدوبع نم مهريرح نم دب ال ناكف « ضرألا ىف نيدبعتسم « فيرلا ىف
 . ةيمتح ةجينن تناكو ٠ . ىقتيقرلا ريرح ةكرح ثثدغ « ةلالا اوربديل ضرألا

 ةيلالغتسا ةقبط ًاشزتف ومني لالا سأر ذخأو « ندلا مئاصم یف لاملا لتکست م

 ةجينن كلذ ناكو . . عاطقإلا ةقبطل ةثوانم م رمألا ًأدبم ىف ةبحاصم ةديدج

 ةعابصلا ىلإ ةعارزلا نم هلاقتنا ةجيتن هميهافمو عمتجلا قالخأ تريفتو ] ةيمتح

 ةليتسملا تاقبطلا نيب ىسايس عارص ثدحو [ لبق نم كلذ ىلإ انرشأ اک

 كلذ ناكر .. ةغبط لكم لاصم ةمدلل « هيجسوتلاو مي رشتلا ىلع ةا تاقبطلاو

 هنإ خيراتلل ىدالا ريسفتلا لويو « اباق عارصلا اذه لاز امو . ةيمتح ةجينت

 رمأىف_ بهاذملاوأ- تاريسققلا فاتن مث ء ةيستحلا هتجيتن ىلإ ىدؤب نأ دب ال

 تيكا رتشالا الإ رخآ بهذم لوقيو «ةيعويشلا ام إ بهذم لوقيف « ةحيتنلا هذه

 ! نويطارقعد مهنإ ميما لوقيو . . ةينواعتلا انإ ثلاث بهذم لوقو

 ! ةن « ةمظنم <« ةبتره ؛ ةيقاطدم  عضولا اذه ىف - ةروص

 | بوق اج ايف ىدبتت ایف نعّملا دنف كالذ عمو

 جاتت إلا بيلاسأ ريفتب ىسايسو یداصدقاو یعاتجا روطت لک رفت الو اہنإ

 حوضو ىف نالوقبامہنإ رمألا اذه یئ زان إو سکر ام ةحارصاتب رم دقو . بس

 تايلمعل ةماعلا ةنصلا نيمي ىذلا وه ةيدالا ءايلا ىن جاتنإلا بولسأف » : فاک

 نيمي نيذلا وه سانلا رومش سل . ةايلا ىف ةي ونعلاو ةيسايسلاو ةيعامجالا

 ۔ [ ںکرام ]> مرعاشم نيمي ىذلا وه مدوجو نإ لب ؛ مهدوجو

 لک هيلع موقي ىذلا ساسألا وه تاجعنلا لدابت نم هبحاصي امو جاتنإلا نإ »

 تاريغتلا ةفاكل ةيئامنلا بابسألا نأدجن ةيرظنلا هذه تسع . ىعانجا ماظن

 ءارو مميعس ىف وأ سانلا لوقع ىف ال امنع ثحبلا بج ةيساسألا تالوحتلاو
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 جاتتإلا بواسأ ىلع أرطت ىتلا تاربيفتلا ىف امإو « نييلزألا لدملاو تما
 : ] زان إ « لدابتلاو

 .جاتنإلا بيلاسأروطت ريغ ىرخأ بابسأ ةبآ هرظن یف دجوت ال تللذ عو

 ! عمتجإلاو سفنلا ةينب ىف ةيميبطلا ولا ةيلعل زو ناق ال اثم - امنا

 سفتلاف . . هرهاظم نم ًالحاو ريشم جاتتإلا بيلاسأ روطت رتمي ىذلا ونلا
 «امنيسحتو « تالآلاو ددملا قيرط نع ةيامعلا امنايناكمإ قيقحتب ومت اک

 ةيداصتقالاو ةيعامجالاامنايناكمإ قيقحتب كلذكو منت «ىلسكه لايلوچ لوقی اک
 . امت رطف ىف ةنماكلا . . ةيسايسلاو

 : « ثيدحملا ماعلا یف ناشإلا » باتک یف یلسکم لوقی

 رک ا ةیسفن اہتیمسل نکی یتلاو ٭ ناسنإلا اہ ا ىلا صاولتا هذهو »
 : ةيتآلا ثالفلا ساونا نم رثك أو أ ةيصاخ نم ًأشنت ت ۽ ةيجولويب اثم

 . ماملاو صاحلا ريكفتلا ىلع هتردق : ىلوألا »

 كوالاو لقعلا ماقتا سكمب ةيلقعلا هتاياسل ىسنلا ديحوتلا : ةيناثلا »
 . ناوي دنع

 ةسنكلاو برا و ةمّألاو ةليبقلا لم ةيعاحالا ت ادحولا دوحو ةاثلا »

 SRLS (۱)« امتفاقو اهدیلاقتب اہنم لک كسقو
 وه ةيداصقالاو ةيفلللاو ةييدلاو ةيسايسلاو ةيعاتجالا تابظنتلا دوجو نإ

 بیلاسآاہتشنت مل ءہترطف ےس ف ايلإ ! ناسنإال ةيسفنلا صاوملا نم ةيصاخ نذإ
 بيلاسأ ر وطت اإ و ٠ يراتلل ىدالا ريسفتلا ىده ىلع ةلهو ل رأل ودبي اک جاتنإلا

 یئف ‹ لصألا یھ ا نوکت نیغ . ویبکو حضاو قرف ٠ شو ا ال رپ س لبق نم ارارم انیب کک قرفو . ةنيعس هروص امطعب نا ن رک جات
 . ةي رملا ةجمرلا نم ۳۲ ص شيدا ماعلا ىف ناملإلا )0
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 نوكتنيح امأ.ةروص نمرثك أب لكشتت نأ - ! لقألا ىلع ايرظن س اهمسو
 ىراسو ! اثم كاكسفالةيمثح ةروص ىلمعت نذإ ىف لصألا ىه جاتنإلا بيلاسأ

 ةيرشبلا ةايحىف ةمخض ةقيقحو ؛ ةقيقح تناك ة يرظنلا ةصرغلا هذه نأ ليلق دعب

 !ثيدلا قبسننأ دب رال انکلو ! خي راتلل یدام ربسفت لک اهریسفت نع زجمی

 نمو . ناسنإلل ةيسفت ةيصاخ خلا .. ةيداصتقالاو ةيعاتجالا تامظنتلا نإ

 جات ال ةيجولويب ةيسفئ ةيصاخ ونلاو . وهلا ف ناسنإلا ةرطفل عضخت ىبف م
 وعلا نإ ةقيقحو . [ قلاطلا نم ةبهوم ابنأب لوقلا الإ ] ! امجراخ نم ريسفت ىلإ

 ! ولا ةيصاخ ء,ىثني ىذلا وه ءاذنلا نأ ةقيقح سيل نكلو . ءاذغ ىلإ جات

 . ةرطفلا ىف ةنماكسلا ةيصاطلا هذه ةيلمسلا تايناكمإلا طقف حيثي ءاذغلا امنإ

 ىف ةيرطف ةيصاخ اهدقعتو ةيداصتقالاو ةيعامجالا تاهظننلا ومن نإف م نمو

 .نكلو « ةجيتلو بيسك ال ماتنالا لاس ومن عم بک اوتت یھو .ناسنإلا

 نادیتسآ نیتبک اوتم نیتوقک
 . بايزخا نيب ةحيتنلاو ببسلا ةقالع دوجو

 روطتلل اببس هيف جاننإلا بيلاسأ رابتعا نكمب الف

 و اببس یداصنقالاو یعایجالا روطتلا رابتعا نه

 س ںیہ اوتم نیتوق ¬ امہنقیقح ىلع س اھروصتن نأ
 ! ةيرشبلا ةرطلا ىف كرتشملا

 دق ةيسايسلاو ةداصتقالاو ةيعاجالا تارورضلا نأ لفن فيكق .. الإو

 ةروصلا سفنب«ماقلا عضولا بسانت جاتن الل ةروطتم بيلاسأ ثادحشسا ىلإ تدأ

 ! ؟ ةداصتقاو ةيعامجا تامظنت ثادحتسا ىلإ جاتترلا تاروطت اب یدؤت یتلا

 ءارو مفادلا ىه « ةمرطفلا ةيرشبلا تاجاملا » نأ كلذ لبق لفغن فيكر

 ٠ !؟ تقولا سفت ىف كاذو روطتلا اذه
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 <« مسجلا » تآدنآ ىتلا ىه نيرخآلاب عاتجالا ىف ةيرطفلا  ةبغرلا نإ

 ىف ةقيمعلا ةيغرلا كلت ةيبلتل  هروص نم ةروص ةبأ ف - ءدب ىذ ءیداب
 . درفلا سفن

 ‹ ٽمنو هلاجاح ٽددمت  ہروص نم ةروص ةيأ ىف - عمتجملا ادن نیسو

 تادادعتساو تاقاط نم الاخ اهعدوأ ام « لبق نم هتأشنأ ىتلا رطفلا ركح

 ,_ بوش ىلإ «ناسنإلا » ومنف « اوفراعتل لئابقو ابومش ك انلمجو » . تاحاجنأو
 ىلا ةرطفلا قيرط نع ذفنملاو « هللا ةدارإ نم ءىشانلا ىستللا للا وه لئابقو

 بيلاسأروطت نم اتشان سلو . هقيقحت ىلع ةردقلاو ليلا اذه اعدوأ هلل اقل

 . ةيرشبلا سفالا « جراخ » ىرخأ ةرورض ىأ الو «جاتنإلا

 « ةيجولويب ةيصاخ ىهو «هدشأ غلبي ىتح لفطلا ىمدت ىتلا ؛ وملا ةيصاخو

 .ةريبك تاعمتج ىلإ ةريغصلاتاعمتجلا ىست ىلا امناذ ىه « ةرطفلا مک یف یآ

 سانلا نيب تاقالملا ىمتتو .اذكعو .. ةمأ ىلإ ةليبقلاو « ةليبق ىلإ ةريشملا ىبدتف .

 فو .. ةرشابم ريغ ةريبك ةدقعم تاقالع ىلإ ةرشابم ةريغص ةيئادب تاقالع نم

 «سإتو» « ةروصا|نم |ملاكم لحتف ةروطتلا جاتتإلا بيلاسأ ءى كلذ ءانثآ

 ةبحجعتمو « تقولا تاذ ىف ةيططعمو ةذخآ « هلك ق ايسلا مم ةلعافتم ةوق ؛ اهزيح ىف

 عمتجنا روطتو جاتتإلا روطت لدابتيو . ءانلا هاجت ىف . . ريبكلا ةرطفلا هاجتا ىف

 « ممتا روطت ف ببسلا وه جاتنإلا روطت نوكي ةراقق « اميفرطنم ةيببسلاةقالع

 نوكي ةياهنلا ىفو . . جأتن إلا روط# ىف بيسلا وه عملا ر وطت نوكي ةراتو
 ! ءاملأ ةيصان ةفصتملا ةرطفلا وه ردصملا :

 ةي رشبلا ةبغر نكسلو . ىعانصلا ميجا دوجو ىف ببسلا وه ةلألا عارتخا

 ممتا تاجاح لكر سيتا جاتنإلا ةدايز ىف مهتبغرو « ةيحان نم « ةوقلا » ىف

 ةي رشبلا ةرطفلا كلذو اذه ءاروو ! لالا عارتخأ ىف ببسلا ىه ىرخأ ةيحان نم

 !تالآلارددملانيسح ف ةبغرلاو ؛ تالآلا وددعلامادختسا ىلع ةردقلا ىلع ةلمتشما
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 . جاتنإلا بيلاسأ روطت نم شنت ةرسألاو جاوزلا لثم ةيعاتجا مت كانه م

 یف دجوو ۾ خيراتلا تاماظ ىف ديصلا عمتج یف دجو . ٹٿحم یعاتجا وم یہف

 رايهنالا نم مغرا ىلعو  ىعانملا عتجلاو ىعارزا عتجلاو « ىوعرا عيدجلا
 مهمرطف رمديف ٠ نيرشعلا نرقلا ىف سائلا هيناعي ىنذلا عيرذلا ¢ ىاسنإلا «

 «نييعیبط» نيماظنةرسألاو جاو زا لازا [ دعب ایف اذه نع ثدحعنس ] اریمدت

 ةيرشبلا بيصي ةوذشك اناج ىلإ [ لاعتلاو ةيحابإلا ] ىرخألا مظنلا ثدحم

 ىوعدلا نإو 1 ءالقلا هيلإ حاتر, وأ ء ءالقملا هيلإ فدهي « روطتك »ال رامدلاب

 ىه « ةرمفلا نم اسيل ةرسألاو ر نأ مذ نيح « ماكر د اماقأ ىتلا ةفيرما

 [ليصفتلاب مداقلا لصفلا ىف كلذ ىلإ دوعنس ]لد ی هيلع هبحاص ت م معز

 ىعامجالا ومال ديحولا ببسلا وه سيل نذإ جاتتإلا بيلاسأ روطت نإ

 ىداما رستا ةاوه نم امهرغو زاجإ و سكر ام معز اک“ یسایسلاو یداصتقالاو

 ! بابسأ نم دحاو وه امو . خيرات

 ٠ ةيرشبلا ةايحلا ةروص ىق تاريغت ثدح جاننإلا بيلاسأ روطت نإ ةقيقحو

 نرقلاىف جات إلا بيلاسأنأ امي رقأو كلذ ىلعةلثمألا حضوأو . ةيمتح تسيل امنكلو

 ةيلامآرلا بحاصتبرذلا ف ىهف كاذ عمو . ىربكلا مألا ىف ةاحاو نيرشملا

 ايلا لكش یف كاتو هذه نیب ام دعب ىلع ! ةيعويشلا بحاصت قرشلا ىفو

 1 ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعاجالا

 جاتإلا بيلاسأ تذخأ دق - ةيعويشلا  ايسور نأ كلذ نم ىهدألا لب

 ةلابلاو مالقلاو عاطقإلا نم ةجراخ تناك دقف ! ةيلاسأرلا ابروأ نع ىدالا

 « لاپ ثٿ اذ ةيعانص ثاودأ ريقبو « ةعانصلا اع ىف ةبرب ےن ریا ةي رصيقلا لظ ىف

 ةيعاص ةكرحثادحإ تررقو « صاحلا ىركتفلا اميهذم ىلع امماظت تأشنأ امف

 < ةيلامسآرلا ابروأ ىدل ةدوجوملا ةمدقتما جاتتإلا بيلاسأ تمدخشسا « ةمخض

 بيلاسألا هذه مدخسست ٹی ۱ ا دابمو اممیتو « یم افاده اہلمعا اہنکلو
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 ناسنإلا ةيدرق ءاغلإل ايسور امتمدختسا « ناسئإلا ةيدرف ديكو تل برغلا ف
 « ةددعلا ةيسايسلا بازحألاو « ةيدرفلا ةيكلللا تفلأف 1 ةيعاجلا هتفص ديكوتو
 ! ايرايتلوربلا « ةيروتاتكد » تنلعأو «ءةموكحلا «ةيطارقيد » و

 تاوطخ هاوه ىلع روصتي وهو ۔ سکر ام نآ كلذ نم ةيرخس دشألا لب
 «سايسلاریاتجالاو ىداصنقالا ونلا لح ارم ةيمتح ىع ةينبملا ء ةيمتلا خيراتلا
 ىف ًأادبتس ةيعويشلا نأ ضرقا دق - حاتنإلا بيلاسأ روطت ىلع اهرودب ةبترنملا

 عارصلاو ىعانصلا مدقتلل ةيبتح ةجييلكاقصاخ ةغصب ارتلجنإ فو «ابروأ برغ
 ! [ ةيبلا ريغ | ةيقيقلا ةجيتنلا تناكف ! لالا سأرو لامعلا نيب ىقبطلا

 ةيلامسأرلا ةوطخ ةيطخام « ةرشابم ةيعويشلا ىلإ عاطقالا نم ايسور تزفق نأ
 ! ةظسسللا هذه ىلإ ةيلامسأر ارتلجنا تيقب و [ !!ةيمتحلا ]

 ناديملا ىف س ةيرشبلا ةايلا ةروص ىف ريغتلا نإف ىرخآ ةيحان نمو
 !قالطإلا ىلع جاتنإلابيلاسأ روطت ىلع موقيالدق_ىءايسلاوىعاتجالا ارىداصتقالا

 ! مالسإلا وه كلذ لاثمو

 ةيبرملا ةر زا ىف . . جاتنإلا بيلاسأ ف تاريغت ةيأ . . ةيدام ةوق ةبأ »
 للا دبع نب دمحم روپظ ىلإ ةيمتح ةروصبس تدأ ىلا ىه. مح ماعلا ىفنوأ

 ؟ ديدملا نيدلاب رشييو مالسإلا اذه ىلإ وعدي س ملسو هيلع هللا ىلص
 اوذخأو « ةليبقلا » روط اودفدتسا دق اوناك ةربرجلا ىف برملا نإ نولوقي »

 (ييبط ًارمأ لسو هيلع هللا لص دمت روپ ناكف . . ةمأ اووي نل نوعلطتي
 . روطتلا ةيمتل ابيجتسمو « ثادحألا ةميبط مم ايشمشم

 ! لادجلل اريفوت هب لسنسف « زوجتلا نم لوقلا اذه فام حمو »
 ! لوقعم . . ةمأ ىلإ ةليبق نم »

 ؟ ! « ةيبرعلا ةمألا » نرد مالسإلا ناك لح نكسلو »
 سيسأت لبقو « ةنيدلا ىلإ باهذلا لبق س کم یف س لوقی وھو فیک ۵
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 . . ةيذيفلا ةردقلاو ةيداملا ىوقلا عيمجت لبقو « راصنألا عاتجا لبقو ء ةلودلا

 لهألا نم نيدراطمو « باشلا ىف نيدرشم رفت ةعضب الإ دحأ هب نمؤي نأ لبق

 دلا نع الضف بيرفلا دغلا ىف لمأ الو ةبام الو رقتسم رينب نيماه « نالحلاو

 وه امو » : مركسلا نآرفلا نع فورظلا هذه ىف لوقي وهو فيك. . ديعبلا

  مركلا نآرقلا نم لزئام لئاوأ نم « لقلا د ةروس ىف « نيملاملل رك الإ

 كاناسرأامو» : ىلامت هلوق كلذ.ىنملا اذه ىف حرصأ وهام ةيكلا أيس ةروسىقو

 اهيأ اي لق » : ةيكسملا فارعألا ةي تلذكو “ « ارذنو ًاريشب ساقل ةفاك الإ

 ؟ ۾ انيمج کیلإ هللا لوسر ینإ سانلا
 سالا »:لوقي مالسإلا ىنو « ةيبرلا ةمألا » نيد مالسإلا ناک لح « ٤

 ۰ ؟ « ىوقتلاب الإ ىج ىلع ىبرعل لضف ال . طشلا نانسأك ةيساوس

 لوأ نم ةماع « ةيئاسنإلا » ىلإ ةرعد مأ « ةمأ يوكل ةوعد ىه »

 ؟ قيرطلا ىف ةوطخ

 ةليبقلا نم ؟ خيرا ىداملا ريسفتلا ةاوه اي ةيمراتلا ةيمتملا كاذك لف »

 !؟ تاونس ىف ةرفق ةيناسنإلا ىلإ

يركسفلاظنلا لدمي ةوطللا هذه درج لهف .. لئابقلا نم ألا نوكتتو «
 ة

 یف لوح الو ‹ یدام رښضت تود . . ةيداصتقالاو ةيعاتجالاو ةيديقعلاو

 ؟ جاتناللا بیلاسأ

 عارصلا ماق دقل لب ..مالسإلا هب ىنآ ىذلا قطنااوه نکی رل ةثيبلا تطعم »

 ةديدجلا ةديقملا تبلت ىتح « مالسإلا قطنمو ةثيبلا قطنم نيب - ًادج - اليوط

 . سوفنلانم تاج أو ةثيبلا قطنم ترهقف « ةبالغ رخ رصانع نمو هوق ڻم ايف ام

 ةاسلا ةئاكم هبشل ةناكم ىف اهعضيو هأرلا رقتحم ةثيبلا ىتطنم ناك »

 یهو لذنو . ظینلاو ساثتبالاب لبقتستو . ةديلو ىهو ًانايحأ دوت .  ناويللاو

خست املاذ هأرلا نكت لو . ءايشألا كام اك ةجوز ىهو « كلمو » . ةاتخ
 ط

11۷ 



 .dM لاچرلا نم هريغ اعضو اه بلطي نم كانه ناک الو < عضولا اذه ىلع
 . ضرألا ىف ناكم ىأ فالو ؛ ةيبرملا ةرزملا

 نمؤموهو س ثا وأ رک ذ نم الاص لم نم » : لوقي مالسإلا ءاجو «
 نم کنم لماع لع عیضأ ال یا : مہبر مم باجیتشاف » « ةبيط ةايح هنديحلنف س

 . « ضعب نم کضمپ « یٹآ وأ رکذ
 دعاوق فورعملا اذه لمجمو « فورعملاب نهورشاع » : لوقي ءاجو »

 . ٽاہیجوٹو تاعیرشنو
 س هللا دنع ةاواسلاو « ةيناسنإلا ىف ةاواسملا بناج ىلإ - اميطعي ءاجو »

 ءاسشللو « نوبرقألاو نادلاولا كرت ام بيصن لاجرال » : فرصتلاو كاللا قح
 ءاسشللو اوستك 1ام بيصن لاجرال » « نوبرقألاو نادلاولا كرت امم بيصن
 . نب رشملا نرقلا ف الإ امماسنل اسنرف هطعت إ قح وهو « نوستكأ ام بيصن

 لو « قحا بحال ال ةوقلا بحاصل ةبلفلا قطنم وه ةئيبلا قطنم ناكو »
 ةمأ نم كف « قطنلا اذه رينيل - ةيبتح - ةقيرطب ةمأ ىلإ برملا لوحت نكي
 ! نيرشملا نرقلا ف ةظحعالا هذه ىلإ قطنملا اذه ايق دوسي

 هنوکب ال « ةدرجا هتیناسناپ « هقح قح یذ لک یطعپ مالسإلا ءاج »
 میت یف شیمی مادام ءالسم نکی م راو ینس « ناعاس وأ ذوق وأ ةوق بحاص
 « الط مهتا ايدومب 'یریتا ءاسنلا ةر وس یف تایآ مست تلزآ دقو < یالسإلا
 تروس ]ریصن الو هل یلو الو ممیبصعب ءايوقأ ةئيدلا نم لاجد همانا ىلع اتو
 مرپ م امن وأ ةئیطخ بسکی نمو » : امف ءاج امو )۱۱۳ ٠٠١ ) ءاسنلا
 . [ ! ءىربلا یدوہیلا كلذ ىلإ ةراشإ « اندم ام إو اناتہب لمتحا دقف اٹیر” هب

 _ ةألا نوكتت نيح كاللا وأ - ةليبقلا ز ریقوت وه ةئيبلا قطنم ناکو »
 هراکمسعم هلک ماعلا قطنم وه اذه ناکو . لعفپ اع لاسیال الإ هنم لمحي اریتوت
 ةمقلا غلابلا ىسايسلا ىلا نم ةمألا هذه ىف لعجم ماسلا ادر ء نیلا كلذ ف
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 مالسسإلا خيرات ىف ةباهم ءافلللا دشأل لوقي نيماسلا ةماع نم ادرف لمح ام

 ! « فيلا دحم هانموقل اجاجوعا كيف اندجو ول هللاو » - باطلا نب رع _

 ! هللا دمحم لب . ةئيرجلا ةلوقلا هذه نم هسفنل بضغي ال ربع لمح مث

 قتلا ةوافملا ىلط ارصتقم ريمشلا ىبرعلا مركسلا لمح ةثيبلا تطنم ناكو »

 ريقفلا ىلع فطعلا امأ « لئابقلا نيب ةرخافمل حلصتو « نابكرلا اهركذب ريسي

 ةرهش ىلإ فدهي الو ٠ تحم ىلاسنإ عينم نم عيني ىذلا فطعلاو « نيكسلا

 ءاجخ ! ثودح لا ليلق ةئيبلا كلت ىف ًاردان ارمأ ناك دقف « رهاظت الو رخف الر

 « هللا لام یف « هقح » نیکسلا ءاطچإ یف ادج ادیدش اعالإ حلي مالسإلا

 هتاذ ناف لوسرا ارمأ كلذ لجيل يئس ‹ هلاساومو « هيلع فطملاو « همارك إو

 رهقتالف ملا امأف » : رمألا اذه ىلإ طق ةجاحىف ناکامو « لسو هيلع هللا لص

 رامشإال لسو هيلع هللا ىلص هيلإ رمألا هيجوت ناك امو « رهنت الف لئاسلا امأو

 . ءاضقلا بجاو هنأب و هتيهأب

 ديعلاو ةداس ةداسلا لمجم - ذئموي هلك ماعلا قطنمو - ةئيبلا قطنم ناكر »

 . باسخ الپ لققيو بذعيو ناہم ٤ ناویحلا ةلزنم نم برق ةلزم یف

 نم .٠ ديز نم - ةيشرقلا - هللا لوسر ةمع تب جوز مالسإلا ءاجو ٠»

 ارزو رعو ركب وبأ هدونج نم شيل ًادئاق ىلوملا اذه لمجم ءاجو « ىلاوملا دحأ

 ! هاتفیلخو لوسرلا

 هدبع عدج نمو <« داناتق دبع لبق نم : مرکسلا لوسرلا لوقيو »

 نکی لو ٠ ةماركللا هذب مه بلاط ادحأ نأل كلذ نكي او . . « هانعدج

 تروغت حانإلا تاودأوأ جاتنإلا تاقالع وأ ىداصقالا مضرلا نأل كلذك

 ! رییغت یلدآ

 ةعضاللأ ء ديق لكن م ةةلطملا ةيدرلا ةيكسلملاب نمؤي ةئيبلا ىطنم ناكو »

 . نوناق ریغل

14 



 یف الإ ہنم ءیٹ لإ ماعلا بثي مل ماظنب ةيكسللا هذه ظني مالسإلا ءاجو »
 ؟ ىلا امهنم عرجنو ةيلاأرلاو عاطقإلا محم ىوتكأ نأ دعب ؛ رمعلا اذه
 هقحتسي « هيف فظوم درفلاو . هنع ةليكو ةعاجلاو هللا لام لالا نإ لوقي ءاج
 قحلا ةبحاص ةعاحملا ىلإ داع هقح دؤي م وأ هغس نإف . هيلع مايتلاو هقح ءادأب
 : « کنم ءاينغألا نيب ةلود نوكي ال یک » ميزو ةقيرط ىلع صني مث هيف لوألا

 قطا كلذ ىنا مالسإلا ءا . . ناكو . . ناكو ةثيبلا قطنم ناكو »
 ةثيبلا تارت ىلع ةبارغلا لك ابيرغ + دعبلا لك اديب رح افطنم هب لدبتسيو
 ءءاضقلا ىف ةقلعم « ةيلاثم » یدابم همالک لمح الو « ناک موب تاثیبلا لک یلعو
 ! ءامسلا ىلإ هجتم ملقا ضرألا ىلع نوبدب رشب ىف لثمتي اسوسح اعقاو لب

 ؟ كلذ ثدح فیکف »

 ف ةبيحسلا هذه رسفي نأ نک یدام ریسفت یاو ةيخم رات ةيمتح ةيأ 5

 ۰ ! ؟ ناسنإلا خيرات
 . رسفي نأ نك دحاو ءىش »

 عنصب ةميلس ةديقع هبلق رعت و ايك اناعإ للاب نمي نيح ناسنإلا نإ »
 , ٩) ! تازحسلا هذه
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 ! خيراتلل ىداملا ربسفتلا لک ةیضاق ةب رض یف ۔ ینلی لاثم كلذ
 ! «خيراتلا » مئاقو نم لاثم ۰ تايرظنلا ماع نمال عقارلا اع نم لاثموهو

 طتشب و « خيراتلل ىداملا ريسفتلا هاي ىذلاديحولا ريسفتلا وه هريسفت نإو
 ىذلا وه هللا ردق نأو ! هللاو ناسنإلا نيب « ةقالع » كانه نأ هريسفت ! هئابإ ىف
 فاشتك ا ىلإ لرألا ناسإلا هجو ىذلا لا ردق ! ہررقیو ضرألا عقاو لکشي
 . . فراشل برعشلاو لئابقلا نيوكتت ىلإ ههجوو . . تاللا حارتخاو رانا

 amet س ةيناثلا ةمبلملا < ديلافتلا 5 رم » بانك نم (1)
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 ىلإ هبجو ىذلا هتاذ وه . . كلذ منصي نأ ناسنإلل هللا ةدارإ الإ ببس رينب

 هللا ةدارإ الإ ببس ريغب < مالسإلا ىده ى ىلاثم عمت ءاتب ىلإو « مالسإلا
 « ىيبطلا » ونلاب الو جاتنإلا بيلاسأ روطتب ال ! كلذ عنصي نأ ناسنإلا

 ةماقإ ىلإ هتيادهو < مالسإلل هيناسنإلا ةياده ىف دمتعا دق ناك ن إو ! ممتجال

 ةرطف قلاملا امعدوأ ىتلا ةيرطفلا ةي رشبلا تانوكللا ىلع ء اثم ا ميجا اذه

 . ()ناسنإلا

 ءةيرشبلاةايح ف رشابملا هاخدتو « هللا ردقو « هللا لغفي خیراتلل ریسفت لکو

 ةطيغ « ةيدام » بابسأل ماقوأ « هتاذب ماق ثدحك ن اسنإلا ةايحس رسفيو

 ! دوجولا قاقح رسي ال ءیطاخ ریسفت وه « هدوجوب

 ةايحلا نوش ريسفت نإ »ر : لوقي وهو نوراد ام ىلدأ ىلا ةقاجلا نإ

 ىف ةعيبطلل قراخ رصنع لاخدإ ةباثب نوكي « قلحلا ىف ةدارإ هل قلاخ دوجو

 ! ةقاح .. اہنإ .. « تح یکیناکیم عضو

 لاخدإ نودب نوكلا عئاقوو ةايملا عاقوو خيراتلا علاقو رسفيلف ءاش نمو

 .. تاوطخ نم دعبأ هب بهذي نل هريسفت نإ ! « ةعيبطالقراملا » رصنعلا اذه

 ! قتیرطلا ین رتب مث
 ىبرفلا « للعلا » مفي اك ىناي نل ةعيبطلل قرانا رصنعلا اذه لاخدإو

 نيناوقو عاتجالا نين اوقو ةداملا نيناوقو ةعيبطلا نيناوقو معلا نيناوق _ ةقاح ىف

 ةيقيقلا املالد ابيطعيو . . اممّوقيو امححصيو اماكي ام إو ! اك . داصتقالا

 ! ٹادحالا قاس یف
i K# # # 

 جر ال - یلعلا روطتلاک- یسایسلاو یداصتقالاو یعاتجالا روطتلا نإ م

 ! فاطم ةياهن ىف مهترطقب نوموكح سانلا نأل « هترطف نع ناسنإلاب

 ىف «ةرطفلاو نيدلا» لصفو « نيدلا اذه » بانك ىف «ةرطفلا ديسر » لصف رظتا )١(

 ٠ تاساردلا بانك
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 م رعاشمو مراكفأقاطيو اره هروېظ تقو سالا زہ دیدج عارتخا لک
 ئالا راشم هك ال الاع « فالتخالا لك اقلتنم اديدج الام نوايخسيف
 دوجو هل نکي سفالا نم ديدج بناج هک امك الاع . ۔ هتاروصت الو

 ! لبق نم

 نودوعیو .. هدوجو سالا دوعشيو ٠ عارتخالا ةرارح دريت . م

 ! ممواخو ملانآو < ةيداملا مملغاشم ىلإو . . ميترطف ىلإ ادیور ًادیور
 سلاو نكسلاو سيللاو بارشلاو ماسمطلا نع ثحبلا ىلإ نودوعي
 فوللا ىلإ نودوعي ... زوربلا بحو عارصلا بحو « كللأ بح ىلإ نودوعي
 1! دولا نع ثحبلاو تولا نم

 ىف سالا زه . . ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعاتجالا تالوحتلا كلذكو
 مج رال انکل . .دیدج لکش یف مهرعاشمو مراکسفآ لکشتو . . امتد

 ! مېترطف نم
 . یناسنإلا ممتجماو ةألاو ةايبقلاو ةريشعلا ىنف

 . . ىعانصلا ممغجلاو ىعارزلا عستجلاو ىوعرلا عما فو
 ةيطارقعدلا ةموكتلاو سدقلا روطاربمإلا ةموكحو « بألا » ةموكح ئو

 . .دحاولا برلاو ةدحاولا ةقبطلا ةم

 . عساولا امقاطت ىف ةرطفلا نع ناسنإلا جرخ ال كلذ لك ىف
 یف . ررحتتلاو ا ال اهتزت ىف . ةيعاجلاو ةيدرفلا اهتعزل ىف ةرطفلا اهنإ

 ٠ عارملا بحو زوربلا بحو ٠ كاللا بح ىف ٠ ةيباجمإلاو ةيباسلل امتع

 ! یتشاعاضوأ زخات

 مکر دل ليخ اک اھدوجو لع اللد اسل اتو ةرطقلا ة هنورمو

 ا خجراتلل یدال ريسفتالو
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 ةيعيبط ةروث . امتعيبط مالي ال ام ىلع اترو وه اهدوجو ىلع ليلدلاو
 ! بابسألا اه ساتن ال

 ةياہن ىف ابروأ ىف قيقرلا ةروثل بابسألا لعب خيراتال ىداملا ريسفتلا نإ
 مناصلا ةجاحو ىعانصلا عمتجا ءوشن ىف ةنماك اهنإ لوقيف « ىطسولا روصعلا

 | عناصما ىف لمعلل ضرألا قيقر رررعت نرو « لالا ىلإ
 ..تلذک

 تارشا تضخ نإو ةباهنلا ىف ةيدوبعلا یت یت ولا ةيرشبلا ا سلو

 ! ؟ نينسلا نم تاثم وأ

 « « سوک تراپس » ةدايقب ینامورلا رصمعلا یف ةريُشلا ديبعلا ةروث ريسفت اه

 وعدي جاتنإلا بيلاسأ ىف روطت ىآ ثودح لبقو « یعانصلا عمتجلا ءوشن لبق

 ؟ اهدعاوق نم الك ةيروطاربمإلا تزه ىلا ةروثلا تالت ؟ ديبعلا ر رحيل

 ضرألاقيقر رر حتل تد ىلا ۃرشابلا بابسألا ىغان ںآ كلذ ینعم سلو

 يلا ةرطفلا ىلإ. اهر نأ طقف هائعم امإو . الك ! ىعانصلا عمتجملا اشن دنع

 حاجن فورظلا هذهب رسف نأ هاعمو . اهدوجو قيقحتل ةبسانملا ةصرفلا سقرثت

 . ةينامورلا ةيروطاربمإلا رصع ىف ةيزه رش ىلوألا تمزه اهب ةيئاثلا ةرولا
 دحاو وهو . . امهاجماو ةرطفلا ةلالد ريغ رخآ ءىش رمصنلاو ةيرملا نكلو

 ! نیلاخلا یف

 ىف ةنماك امنإ لوقيف رامتسالل بابسألا لحمي خيراتلل ىداملا ريسفتلاو
 لوصولا دب جاتنإلا ضئاف فيرصتل قا وسألاو حاب رألا نع لالا سأر ثحم

 !..ريبكلا جاتنإلا ىلإ

 ؟.. كلذک

 عاضخإو ناطلسلاو ةيلفلا ىلإ عزنت ةرطفلا تاذارحا نم ةفارحا ف سلو

 ! ؟ مالذتساو نيرخآلا
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 صتماوءاهرسأب اب وعشو امأ دبعتسا ىذلا ريمشلا نامورلا رامتسالا ريسفت اه

 <« لہملاو ضرملاو رقفلا نم لاح ًأوسأ ىف اكرتو « امتآریخ لک او « اهءامد
 ! ؟ءامدلا تامام ذذلتلاو « رجافلا حذبلاو « مارا ذئاذللاب هدحو وه عتمتسيل

 ! فيدخل ارامتسالا ىلإ تدأىلا ةرشابلا بابسألا ىضلن نأ اذه ىنعم سیلو
 _ ىوتسي ثيح ءامفارحا ىف ةرطقلا نم اهناكم ىلإ اهدر' نأ طقف هانعم اعإو
 ! ريألا رامتسالاو لوألا رامتسالا - عفادلا ثيح نم

 لاسم ىف امقيرط نع ةرطفلا لوم نأ ىعويشلا بهذا ءاش دقل . . مث
 ‹« سجتلاو رانلاو ديدلاو باحرإلاو طتضلا كلذل مدختتساو « ةيدرفلا ةيكللا
 «هتاذارتعا »ىن فوشورخ امہ فرتعا ینلا ٤ عینشلا یسیلوبلا کلا لاسو لک
 ! ؟ ةياهنلا ىف ةجيقنلا تناك اذا [ ! لاحلا ةعيبطب هتافو دعب | نیلاتس دېع نع

 ةرطفلا وحن ةوطخ ةوطخ « ىسيلوبلا كسلا لبق نم رمتسملا عجارتلا كلذ ناك
 ءدحاولالمعلاو ةدحاولا ةقبطلا لامع نيب روجًألا ىف تواقتلا ةحابإ نم . ةيرشبلا
 فوشورخ فارتعا ىلإ _ ! ةيك المتسالا داوملا ىف - ةيدرفلا ةيكلملا ةحابإو
 ابيطعتىلا ةلغلا عیال هل ًاردقم ناک کیسی ةيعاجلا ت اا یئ لمعلا ناب
 . ةيدرفلا عرازملا

 روطتلا دودح ددحم - امنافارحماو امالادتعاي - ةياپنلا ا ا1 ل
 اتسل _ هکر تف . . یرظنلا هوم ءانثآ یف « یسایسلاو یداصقالاو یعامتجالا
 ىف ةرطفلا دودح یف نکسلو .. یش لاکشآ یف لکشتب - اہتنورمو
 1 فاطملا ةياهم

# ¥ 

 هذه وه یسایسلاو یداصتقالاو یعامتجالا روطتلا یف تحبلا ةصالخو

 : قاقلا نم ةع وبجلا

 ةجيتدلا طابترا نوكي ال هنكتلو . جاتنإلا بيلاسأىف روطتلاب طبتر, دق هنأ
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 ءاميفرط نم ةيببسلا ةقالع لدابت عم « ةبحاصملاو ةبك اولا طابترا امنإو . ببسلاب

 . هب رثأتی و رخل یف امہنم لک ر لڑیف

 قيرط ىف قي لام ] ناسنإلا نايك ى ف ةيرطفلا ونلا ةيصاخ نم ًاشذي هنأو

 . [ یمیبط ريغ یئاع ونلا
 : اهذحأب ىلا ةروصلا ثيح نم ًايمتح ًاروطت سيل - كلذ عم - هنأو

 ةيواسلا تانايدلا ىف اكر شاملا هللا ردق لخدت نم افشان ناكء اوس - هنأو

 هللا هعدوأ ام قتیرط نع رشابلا ریغ هلخدت و ء اہسأر ىلع مالسإلاو «اہلک

  اميلإ هدرمو « ةيرشبلا ةرطفلا ىلع مق ةيانلا ىف وهف - تاقاط نم ةرطفلا ىف
 .ةروصلا ىف يفت وهف  ريغتو روطت امهم ةرطفلا دودح نع جرغمال ًاريخأ هنأو

 . نایکسلا رهوج یف رغت ال
¥ # ¥ 

 . ىنايسلاو ىداصتقالاو ىعاتجالا روطتلا ىف ثحبن ةظحللا هذه ىلإ انك
 « امنادادعتساو ابتاقاطو ةيرشبلا ةرطفلا ىلإ مزاج حوضو ىف اهانددر دقو

 .ىلإ لقتنن نأ لبق - ديرلو . تاروطتلا هذه مغر ةرطفلا تاي ةقيقح اندكرو

 نيب نأ - قالخألا روطتلاو ىسةنلاروطتلا : روطقلانم نيريخألا نينوللا تحب

 . ديكو تلا كلذ لظ ىف اهنتيقح ىلع حضنت ال دق ةماه ةقيقح

 يداصتقالار ىعاتجالاروطتلا وأ ىدملاروامتلا ةميق قالطإلا نع ىفلنال ادنإ

 ! ةايللا عقاو ىف تيش رینیال نإ لوقنالو . یماینلاو
 ! ءالقملا لوقيال مالك كلذ

 ! عاضوألا عيمج ىف غلابلا لجرلاك ع يضرلا لفطلا نإ لوقب نك

 زاربإ ىلإ لی = اننلسآ اک نحن لب . كلذ نم ءیش ىلإ ادصق امو
 ! هتقيقح ذكرونو «ءاسوملم احضاو ًازارإ كاذو روطتلا اذه

 . هردقو هللا ةثيشم ىلإ ةرطفلا درلو . . ةرطفلا ىلإ هدر طقف اننكلو
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 فاشتكا لك دعب ريفتت الك ايلا « ةروص » نإ لوقن نأ ديرن انثإ

 .ةيسايسلارةيداصتقالارةيع اجالا تالوحتلا نم لوت لك د عب و«ديدج عارتخا وأ
 سائلا تاقالعموقت اک لبق نم نکن تاروصتو راكفأو رعاشم سانلل جنو
 . تار وطتلاو راكفألاو ةديدملا رعاشملا هذه ىلع مهني امف

 ٌ عي ل ايلا « ةروص ) رعت £( ةلأسملا ىه هذه . ناسنإلا « ةرطف » ريغيإل ةايملا « ة :ت نکل
 تابثلاورينتلاالكو . ةتبالةرطف نم ةريغتملاكشأ امنإ . اهدكؤنو اهرركسن ىتلا
 شرامتیال « قحملا » نال . براضتالو ضرامت الب « هتلالد هلو هتقیقح هل
 . طابترا نمضعب و هضعب نيب ام كردتال ىلا ةيئزجلا ماپفألا ف الإ براضتيالو

 .االدو انزوا .. ةقيقح هلتعو هفتو لفطلا مسج ىف مئادلا ولا نإ
 تاعزنو ةليصأ ةيرطف طوطخ نم غلابلا لجرا ىف ام لفطلا ىقف كلذ عمو

 . لاكشألاو ر وصلا تددمت نإو رهوجلا ىف قارتفا الب . . ةيرطف
 . وجرب غلابلا لجرااو وجر لفطلا . فاخب علابلا لجراو فاخم لفطلا

 لجرلاو عراصب لفطلا . مامطلا نعثحبيي غلابلا لجرلاو مامطلا نع ثحبي لفطلا
 لجرلاو «حدكي » لفطلا .. ركفي لالا لجرلاو ركسفي لفللا . عراصي خلاب
 . . حدكي ابل

 ةروص ف « لفطلا سفن ىف ةدوجوم امعفاودو ةإيصألا ةرطفلا طوطخ لك
 . . لاتكألاو جوضنلا ىلإ لصت ىقح ٠ . وميت م ١ ةنماكو أ ةيلادب

 لحارمف لکشنت مث .. امت رطف ىف اماك اب ةنماك .. ةيرشبلاةايح كلذكو
 روصلا لك . . ىرخأ وثإ ةروص ىف روط دعب اروط ققحتتف « ةفلتخلا ولا
 ! نايكلا اذه تاذل قيقحت

* # * 

 " ىلعلا روطتلا وأ جاتتإلا بيلاسأ روطت نع ثيدحلا نمانغرف ذو
 نم امپنیپ امو « یسایسلاو یداصتقالاو یعاتجالا ر وطتلاو -- ةماع ةفصب
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 نالا ٹدحت « یسن لالقتسا نم امہ ام یدمو « طبارتلا كلذ یدو « طہارت

 ثدحتش نأ نكسملا نم ناك دقو . . قالخألا روطتلا مث ىسضنلا روطتلا نع

 طب ارتلاک هنکلو . لیلق ریغطبارتلا نم اعون امهنیپ نال « دحاو نآ یئ ام امنع

 صصخيتم امهم لكف « الماك اطب ارت سيل « روطتلا نم نيلوألا نيعونلا نيب
 ۰ ء ثیدلا نم انل نیبتیس اک« بناج ی

 نمسفنلا ىف جوضنلاو وعلا ىدم هب دصقن [ ىج ولکیسلا ] ىسفتلا ر وطتلا
 . . ةينادجو تاطابتراو ےقو تاروصتو راكفأو تاهاجتا و رعاشم ىه ثيح

 اماديم ىف ةيقللا تلا روطت هب دصقن یتالخألا روطدلاو . قاطن عسوأ ىلع
 لالح « باوص وأ طخ اهنأب ناسنإلا لاعأ ىلع كلا ثيح نم « صصغعتلا

 .ماكحألا هذه ناسنإلا ةاعارم ىدم ثيح نمو . . ةطباه وأ ةعفترم « مارحوأ

 [ ىچواکیسلا ] یغنلا چ وضنلانیب طبارتلانماعون كاهنآتلهو لول حضاوو

 ريغ اذه لمم صصختلا نم اعون هبناج ىلإ كانه نكلو . ىقاللا جوضنلاو

 عاسناو امقعو رعاشملا « ةوق » ثيح نم ةحضان سفنلا نوكت دقف . كاذ

 سكملا ىلعو .. ةيفاطلا ةيحالا نم ةفرحدم تقولا تاذ ىف نوكتت مث . . ابقاطن

 ةرماضةيئادب ةيسفنلا ةيحانلانم امنكلو ةيقلللا ةيحانلا نم ةميقتسم نوكتت دق

 طبارلا ید منایبعم  امہنم لک نع ثیدحلا اندرفآ كلذ . جوضنلا ليتكم ريغ

 . لالقتسالا ىدمو

 بن اوج لک یف لاکتلاو ج وضنلا ىلإ -- ايرطف س هجتي ىسفنلا ر وطتلا

 جاتحم الف ء مسجلا فوفلا ثدحب اكس فلا ىف ثدحت ةيرطف ةكرح وهو . سفنلا

 ىلع نوكلاو ء هاك ناسنإلا لمشي ىلا ريسفتلا الإ « امجراخ نم ريسفت ىلإ

 تاقاطو ننسنم همدواامو « هقلاخ هيلع هرطف ام یضتقم ریس هنآ وهو ٤ هعاسلا

 فیکس لکو کر س لکو ومن لک, یشنپ یذلا ہللا ردق یضدقعو « تادادعتسا و

 . تادادعشسالاو ثاقاطلا هذه ىف
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  جاتتإلا بلاس ق مدقتلایآ س ىدالا مدقتلالمج خراتلىداملا ريسفتلاو

 مدقتلا نأ ىه « ةعادخ ةرهاظ ىلإ ددتسيو . . كاذك ىسنلا روطقلا ر وع وه
 ةيداصتقالا عمدا ةينب ىف روطتو مدقت نم - رظن ىف س هنع أشنيامو « ىلملا
 ساكمنا ىه سفنلا نأل « ةيلآ ةفيرطب سقنلا ىمي « ةيسايسلاو ةيعاتجالاو
 سفنلا ءاقترا كلذ ءارج نم , ناك ىدالا طسولا « ىقترأ » اذإف . ىدا طسولا

 ! ةعادخ ةرهاظ س لوق اك كالو

 . جوضنلا نم نول ىلع دعاسي ىبلملا مدنا نإ اقح

 هلوحو « ةصاخ هنم يناثلا فصنلاىف < ن رشملا نرقلا ىف دلوي ىذلا لفطلاف
 « بيكر لا ةقيقدلا تالآلاو حوراصلاو ةرئاطلاو « نويزغيلتلاو ةعاذإلاو انيسلا
 ءةيلحلاو ةيلودلا ةيسايسلا تاكباشتلاو ء ةدقعملا ةيعاتجالا تاكباشتلا هلوحو
 . . برملا ىلإ حجت ةعاسو مالسلا ىلإ حنجت ةعاس ٠ . . ةا ىلإ ةظلل نم ةبلقلا
 لاروستو هرعاشم ضعب فو « هتامولعم » یف كشالو جضنأ لفطلا اذه

 . . رشع ىناثلا وأالثم رشاعلا نرقلا ف شيعب ناک غلاب لجر نم هراكفأو
 جضنأ لفلطلا اذه نأ انروصت اذإ كحضم دح ىلإ نيئطخم نوكن انكلو

 لوانتي. . هتاکردم ومن نم نکی اہم لفط وف ! لجرا كلذ نم هسفن عوج یف
 لجر لجرلا كلذو . . لفطلا تاروصتو لفطلا بلاطمو لفطلا ةيسغنب ةايحلا

 . جوضنلا نم ةصاللا هتي هل حيقتام ر ع ف ع ر ۰

 اقح حضني ىباملا مدقتلا نإ . . ةحضاو لاثلا نم امجرخيتسن ىلا ةلالدلا
 رنا ید لم مس عامیال س در = هتک. . سأنلا بناوج ضعب

 سفنلاطعي ثيحب لومشلاو ةعسلا نم سيل هجضنب ىلا باج لا نأل « ههاجتاو
 ! ريخألا زما امباط

 ! ىلعلا مدقتلا هرهب نيج ةلواضألا هذه ىف نورشملا نرقلا عقو دقو
 « لملا یف امدقت نورتلا دشأهنأل « ءیش لکی ارط نورقلا ريخ هنآ نظ دن

 . نوكلا ىوق ىلع ةرطيس - نآلا ىح ہنس اهدشأو
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 ! ءاوس دح ىلع ةيقلللاو هيسضلا . . هب ويع كرد نأ نع نلظلا اذه هاعأو

 قلطأو ةرذلا رجفف « مدقتلا اذه لك مواملا ىف مدقت ىذلا نرقلا اذه نإ

 « ةايلا بناوج ضب ىف لفطلا ةيسفنب شيعي . . بك اوكلا ازغو خوراصلا

 ريغ نم « ناويلا ةيسفنب كلاثلا امضعب ىفو . رخألا امضمب ىف قهرا ةيسفنبو
 . ناويلا طباوض

 عی یال نیعم یتلخو ىست هیجوت نودب یآ « هدرف = هلک معلا اذهو
 اهرورغ بهي هنأل اداسف اهديزب نأ ني وه لب . سوقنلا نم دسف ام حلصي نأ

 ميس لض نينا ؟ الاعأ نر رسخألاب كتبت له لق » ]1 باوص ىلع اہنآ نظتف

 (] ! «اعنص نوئسحب مهن نوبسحب مهو ءايندلا ايلا یف
 ناسنإلاوءةيابر كلا ةلاسفلاو ءةيئاب رمكللا ةجالشلا : هلك ى للا مدقتلا اذه

 قيقد لماك عنصم روديف هيلغ طغضت ىلا رزلاو . ىنورتكلإلا خلو ىلآلا
 یف مدقلا ین لاک كءادن لب زھاج ماعط كيتأب وأ .٠ تاللا 5 وأ تالالا

 وج فيكتيوأ . كف اهلإ ل ا مست وأ . ةروطسألا
 .خلا.. كقافرأ كترحح

 یف . هکر اشتو هدهاشنو هعمسل . و كالقني ىذلا مدقتلا

 ملاعلا ىلع ةددعتم ذفاون كل حتفيف . ىكلساللا نوفيلتلا وأ نويرفيلتلا وأ ةعاذإلا

 ثتنأو اذه . زاقسألا ىن هك كرمع تيضق ول هارت نأ لح نک ام اہم یرت

 تنو كیلإ لالا لقنب ةروطسألا ىف مدقلا ین اک. حرت م كناکم یف سلاج

 موجنلا نم نيياللا نييالم ىأرف « نوكلا قاف ىلإ ذفن ىذلا مدقتلا

 دیرت اہل رفق مث اہک الفآ دصرو اھدامہ أ فرعو اہترارح ساق ؛ بک اوکلاو

 . اهضرأ ىلع همدق عضي نأ

 [ ٠٠٤ س ٠١۴۳ ] فہكلا ةروس (۱)
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 ثدحش الو . ؟ نيرشعلا نرقلا « ةيسفن » ىف عنص اذأم . . هلك مدقتلا اذه
 . قالخألا نع دعب

 هلو ةفرعلا ىف قمعتلا قيطت ال قتلا 1 ناسنإلا ةماركب ةيرزلا ةلاحضلا هذه
 نماملكر ومألا ذخأت نأ ديرت اعإ و. راكنألا ىف قمعتلاالو رعاشملا ف قمعتلا
 . نونجلا رئاطلاك . ازفق ارفق . ابحوطس

 ةلماشلا ةرظنلا قيعت ال ىت« رومألا ىلع كسلا ىف «ةيئزابا» ةعاغتلا هذه
 ريغ ىلع ٤ ةلتتسمو لمف ءاهدرا ةيئزج ذخأت امإو « الع ربصت الو
 فثادعألا | ةينبو نوكسلا ةينب یف اق یقح

 ال٣ اطاشن لاعألاو .راكفألا ا رءعاشلا ليت ىا ء ةطباملا ةيلالا هذه
 .راكفأ قلطدتف هيلع طغضي رز . لاعأ قلطتف هيلع طغضيرز . ةلالا طاشنك
 نم طحأ انايحأو « ةميهبلا رعاشم ىلإ برقآ ٠ رعاشم قلطدتف هيلع طغضيرز
 . ةميتتسلا ةطوبضللا اهر طف ةموكسحلا ةميهملا رعاشم

 مو ءاپتافرفر ىلع سمطتو « حورلا بناوج قلغت ىلا ةنلغلا ةيداملا هذه
 . هيلع ردقت الو قالطنالا ديرال ضرألا ىلع

 « روصتت » نأ ىنأتو ء ةظحللا دودح ىف شيعت ىلا ةضيرلا « ةيعفاولا » هذه

 r . هقيقحن ىلإ ىمستو « لالا » روصنتل .. « ليختت » و

 فطاومب ىدنتت ال « ةروصحم دسج ةذإ رعاشلا ليحت ىلا ةيسلا هذه
 . « ناسنإلا »

 دعب ثدحتن الو ! نرشملا نرقلا ىف ىسفنلا « ! مدقنلا » ةليصح ىه تالت
 ! قالخألا نع

۰ 



 قاطن ىف لممل هلآ ىلإ هلك ناسنإلا ليوح ةليصح ! « ةلالا د ةليصح اه

 . بيرقلا سما

 ! نورقلا فلاس ىف طق هل ليثم ال سفن لالتخا اهن

 هه«

 . ىش تارربمو « ىش تاریسفت رمألا اذ مدقي خبراتلل یداملا ریسفتلاو

 خيراتلل «ىدالل» ريسفتلا تحف . .ءايجتسا ىلع همدقي اضعب و حجبت ىف همدقي اهضعب
 نرقلا ىف ناسنإلا هيلإ راص ىذلا هوشملا خسلا اذه نم ىبحتسب نأ ىنبني

 ! ن رشعلا

 نكلاو . تاراذتعالاو تاررعملاو تاروسفتلا شقانن نأ انه انيمي امو

 ىسقنلا عضولاب هل هقالع ال ىبلملا مدقنلا نأ : ةقيقلا هذه زربت نأ طقف انيفعي

 "دیدج مدقت لإ یدؤت ةوطخ لک ءادبا ادعاص ۽ هلیبس یف مدقتپ ململاف ۰ ناسنال

 نإ و « ريا اميف نوكسي ةلاصلا ةجولا ثهجو نإ . امليبس ىف ىضع سفنلاو
 يف روطتلاو ىيلعلا مدقتلا لك داسفلا نع اهكسمي ال ةدساقلا ةبجولا تهجو

 . نيرشملا نرقلا ىف لالا وه اك اداسف اهديزي دق لب . ٠ جاتنإلا بيلاسأ

 روما لماوملا امو ؟وه ام . هتاذ ىف ىسقنلا روطتلا ةسارد ىلإ دوعنو

 ؟ ةرشبلا ةرطفلا ىلع هتلالد امو ؟ هيف

 وحن امت رطقب وبدت س ناسنإلا ةايح ىف ءىش لكك - ةيرشبلا سفن
 . لومشلاو دقعتلاو لماكتلاو جوضنلا

 ةعيبط ىف ةرطف اهالك . فارحالاو لادتعالل اهومب ءائثأ ىف ضرمتتو

 ..()ناسنإلا

 « امامارف» . رشابم جذاس اهريبمت . ةطاسبلا ىلإ ب رقآ نوكت اتل وفط یف

 « ذوذفلاو فارمألا لسف » « تاساردلا باتل رظنا ()
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 . ةلماش ىه ام رثك أ ةيزج . ةونعم ىه ام رثك أ ةيسح . نبوكتلا ةفيعض

 لع لايللا ةعساو هتاذ تقولا ىفو . روم الل اهريسفتو ةايحال اطوادت ىف ةيئزج

 لک قدصیو ءیش لکل یختی قاط لایخ وف . لایطلا اذه مکن سس روغ
 . رسيو ةلومسو ةطاسب ىف ءىش

 . . جوضنلا ىف ةيرشبلا ذخأتو

 ؟اذامل

 ! رخآ رربم ىلإ اتع الف . اہترطف یف بکر اذکم

 لبذي هنإف اللو ٠. ءاذغ ىلإ جاتحب [ وما ىأ ] جوضنلا نكلو
 . ٽوميو یوڏيو

 كلذك امم عضو « ولا كلذ امت رطف ىف عضوو سفنلا قلخ ىذلا قااللاو
 « لفلطلا مف نم ةبرقم ىلع ىدثلا لمج اك < اهنم ةبرقم ىلع « ىرطفلا » اهءاذغ

 ٠ ناسنإلا نم ةبرقم ىلع هلك ءاذغلاو

 برج نأ ناسنإلا ةرطف فو . . « ةبرجتلا » وه ىضنلا وعلا ءاذغ

 . ٠ ةبرجسلاب ديفتسيو

 سقنلا ملاعو سحلا اع ىف : عاستالا ىلع الك ةايلا وه ةبرجتلا ناديمو

 .ءاوس ىونعلا نوكلاو ىداملاا نوكللا ف . حور لاعو

 . رانلا فشكي . ةبرحت نوكتف ىدالا نوكلاب كتحم ناسنإلا « لقع »

 تابتلاوأ نداعلا مم « لماعتلا » ةقيرط فشكب . ةدالا صاوخ فشكي
 . ناويلا وأ

 . رخآ عوف نم ةبرج نوكصف ىداملا نوكسلاب كتحن ناسنإلا «سفت» و
 اهيل ةردقلاو زجملا نمو . رومأ ىلع هتردقمو رومأ نع هرجع فشتكي

 ا رتي و انايحأ ربجسبو . دقتعيو . دبعتيف .راكفأو دناقعو رعاشم هل نوکت
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 دمسجو هلقعو هسفن ىف ومنشف ؛ ةردقلا نم ديزلاب زجسلا ىلع بلغتلا لواحو
 ` . لبق نم ةئماك تناك ةفلتخ تاقاط

 . ةددعتم ىش براجت لب . , كلاث عون نم ةبرج نوكتف سانلاب كتحميو
 هریخ ىلع یفطی هنو ([ !بابسأل ] سالا هرکیو سانلا بح هنآ فشتکی

 ىذختس كلذك وه هنو « نايغطلا مواقيوأ ريغلا اذه ىذختسيف انايحأ

 نع ىنغتسيو سالا ىلإ جاتح هتأو . انايحأ مواقيو انايحأ هيلع هريغ نايفطل

 ًاشنفف . . لزعنیو نواشیو ۰ . لاسیو براحو . ۰ قاصتیو مماختيو . سانلا

 ٠ . تاقالعو عثارشو « مظن » كاذ لک نم

 براجتلا هذه نمو « ةديدج ةبرجن هل تمقو ةوطخ اطخ املك . . اذكهو

 جذاسلا ريبمتلا نم , ديقعتلا ىلإ ةطاسبلا نم جردتيو . هماوق دتشيو عستيو ومني

 « اپلمارفو هسفن « تالضع » یوقتو . روغلا ديعبلا جضانلا ريبمتلا ىلإ رشابلا

 . رومألا « لقعت » ىلإ برقأ ريصيو « مقاولاب لايللا طاتخيو

 دادزتف . ةيوسلا وملا ةيلع ىف . . دحاو تقو ىف الكر ومألا بك اوتو

 ىعاتجالا نايكلا ومشيو « جاتنإلا تاودأو تالالاو ددملا نسحستو ةربملا

 .قمعتتو حضنتو امعومج ىف «سقنلا» ومنت كالذکو . . یمایسلاو یداصتقالاو

 سفنلا نم بناج ومي دقف . . ةلاح لك ىف مقتست ال رومألا نكلو

 ىرطفلا بك اوتلا ثدحي الف . . رخحآ بناج راعتيو ةايملا نم بناج وأ
 . نوکی نأ ینبنپ یذلا ملسلا

 مقتست الو ةي ركفلا ةربطظا وأ ةيسفنلا ةربلاوأ ىدالا جاتتإلا مدقتي

 . . تاربللا ةيقب

 ! بيسالپ ثدحت ىسفنلا نايكتلا ىف ةجودزم ةرحاظ ءركلاو يملا نا دیورف لوق ()
 ٠ تاساردلا باتك يف اليصفت اذ انهقان دقو.
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 . . ةريثك كلذ نم جذامت خيراتلا فرع دقو
 « ىركسفلا » مدقتلا ىف - مرصع ىف - ةورذلا اوفلب دق قیرغإلاف

 تالالتخا ممنايح ىف تناك كلذ عمو . ةيرظنلا مواملاو ةفسلقلا ىف . صلاحلا
 ىلع ینطی ناک منتضلا نهذلاف . یحورلا نالا یف لالتخالا اهزربأ . ةج
 . حورا طاشن

 ىف . . « سورا » مدقتلا ىف ةورذلا تغلب  اهرصع ىف دنملاو
 لشي ىنلا مظعألا لكلا ىف «ءاتفلا» و ؛ دبمتلا تاحبسو فوصتلا تاقارمشإ
 ةيبلسلا اهزربأ . ةج تالالتخا مہنایح یف تناک كلذ عمو . دوجولا حور
 ۰ ايلا ةيباجنإ دسفي مخضتلا ىحورلا طاشنلاف . ىدالا جاتن ولا نع ةفرصنلا

 ىف. . «ىداللا» مدقتلا ىف ةورذلا اوفاب = مهرصع ىف = ناموراو
 ىرال ةسدنهو تامامو تانازخو روسجو قرط نم < ةيلمملا ةيندلا تاقيبطت
 مہنایح یف تناک كلذ عمو ٠ < برحلاو ملسللا ةسايسو كحال تامظنتو
 ذثاذل ف اوسمغلا دقف . . قلطاو ىسورلا لالتخالا اهزربأ . یش تالالتخا
 اداسجأ وأ ءامدلا ف نوفلي اشوحو اوبلقناف « ضرألا عاتم لع اوبلاکتو سلا
 . حاورآ الب

 طاشنلاو سورا طاشنلا ىف ةورذلا اوغلب س مهرصع ىف س نويرصلاو
 یتش یف مہنامز فرع ام رثكب قرأ تادابعو دئاقع مه تناك . اعم ىدالا
 تناک نإو <« مہیلإ تلصو یتلا ةيوامسلا تانايدلا اياقب نم ةحفن اميقو «مألا
 معو ۰ عفر یدام جاتنإ و تایظنتو تاسدنه ممه تاکو « ةفرحلم ةهوشم
 « هيلأتو نوعرفلا ةدابع زرا . یش تالالتخا مہنایح یف تناک كلذ
 ۰ حونجلاو [ هلك مهن رات ىف زراب بیع وهو ] نایفطلاو طغضلل مث نم ةمانتسالاو
 دلاب ايندلا ةايلا نم ءافتك الا مث نمو یئاثلا ماعلاو تولا ىف ریکسفتلا ىلإ
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 تناك قف ] مدقتلاو ةيندملا نع زجع نع ال ؛ ةایلایوتسممفر ال یزلا ىلدألا

 قكلو [ هريختستبو نوعرفلا لجأ نم عنصت اهلك ةعيفرا ةقيقدلا تاعانبملا
 . ءادرلا ضرألا ىلع شورقلا ريصحلاو زبلا ةمقل ىضترت ةليلذ ةعانق نع

 نبني اك ةفلتحلا هبناوج ىف مدقنلا بك اوتي ل تالاملا هذه لكى

 . . نوکي نأ

 . ةفلتخلا امنالوفط ىف وأ . . اتلوفط ىف ةيرشباا تناك

 ء مالسإولا دي ىلع .. ةنيعم امنايح نم ةرنف ىف دشرلا نس تغلب مث

 مالسإلا ىلإ اهتوعدب دشرا نس تفلب امن لوق نأ نكمي

 تلك أ مويلا » : هلوقب نيالا ىلاعت هلا بطاخ موب « هيلإ اہتباجتساب وأ

 . ()« اید مالسإلا مل تیضرو « تمت ميل تممآو مد کل

 ةفاللا مقت تقلطناو « اقح دشرلا اه لمك دق ناك مويلا كلذ یف

 هرهاظم امو ؟ دشرلا كلذ ناك فيكف . . ضرألا رغ ىلع ةدشارلا

 ؟ هتازیمو

 هرهقت الو « لقعلا بطاخم ىلا . . امتاذ ةلاسرلا ةعيبط ىف رهاظ ىلقملا دشرلا

 س هناذب س یدتېیل ثالاسملا هل حضوتو هدشرت امو « ةيسملا تازحمملاب

 ةايح هيلع موقت ىذلاو . نف امو ضرألاو تاوامسلا هب تقلخ ىذلا قحا ىلإ
 . هایدو هترخآ یف هلاع هب مّ"وقتو ناستإلآ

 ةحاتملا ىلقملا طاشنلا نبدايم عيمج ىف لقملا ةفاط قالطإ ىف كلذك رهاظو

 « ةيعيبطلا نين أوقلا » ىلع فرعتيو « نوكلا یف هللا تای آ ربدتی . . ناسنإلل

 ‹ قزرلا نع تحب ضرألا بک انم یف یشو . هنایک مک یتا سیماونلاو

 طبنتسف « غراتلا » ىف ىثعو . هتاقاط طبنتسيو ىداملا نوكلاب كتحيف

 )١( ةداسملا ةروس ]۴[



 کس رادیو . هلبقتسمو هرضال ةربخ اہہ دیفتسیو « امطاوزو مالا مايق بابسأ
 . ةريصبو ىده ىلع ةيعاتجالاو ةداصتقالاو ةيسايسلا هتامظنت مقل عيرشتلا

 دادمتسالاو . هب لاصتالاو ٠ قحلا هللا ىلإ ءادتهالا ىف ىحورلا دشرلاو
 ابك ةلاضلا تادابملا دبنو « ةيدوبعلاب هدارفإب ء هيلإ حيحصلا دبعتلاو . هنم
 ةدابع وأ « نوكلا ىوق نم ةوق وأ نئول رشب ةدابع وأ « شبل رشب ةدابع نم
 . . هتاوہشو هلاوهأو هتاذل رشب

 « ىراضحلاو ىداملا مدقتلا لئاسو نع ثحبلا ىف « ىسلا » دشرلاو

 ىف للا برضم مالسإلا ةراضح تراص ىتح الإ ةفاضإلاو املیثمو اممضهو
 . . خيراتلا

 .ةطاحإو لومش ىلع تنزاوتف هيف ولا بناوج تبک اوت جضان دشار نایک
 . . ةيرشبلا ةف تلت تئاكو

 بناوج لک یال ۔ . حراتلل اثم ینبت ةدشارلا ةمألا كالت تقلطناو
 الو لبق نم هل ليثمال ىذلا فطاللا حتفلا . ىناسنإلا طاشنلا تالاجم لكو ةايحلا
 ! نامزلا نم نرق فصن ىف طيحهل طيعلا نم . . خراتلا لک یف دعب نم

 . نكتو ةوقو تابث ىلع رومعملا نوكلا عوبو ىف ةحيحصلا ةديقعلا رشن
 اهروصع عي ىف امك ةيرشبلا اهنم دمتست تلا ةيفابلا ةيق العا لئلا ةماقإ

 KE هنيع ىلع معنص نبذلا هبامسأو لسو هيلع هللا یلص لوسراا صخش یف
 .راعو لالبو .. بیهصو ناماسو .. داخو ةدیبع أو . . لغو نانعو .. رتو
 رادم لم فاو ت ت . ةبيسلو ةيمسو .٠ ةملس مأو ةبطافو .. ةشئاعو ءامسأو
 ثادحألاو تابلقتلا ميج مغر ةنهارلا ةظحللا ىتح لايجألا

 .ض رالا ىف ةحاتملا لئاسولا لكي تا راضلسا ةماقإ
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 ء املك ةثيدللا مولعلا كلذ دمب هيلع تماق ىذلا ىيرجتلا بهذملا ءاشنإ
 . ثیدلا رصعلا ف ةرابإ لا تاوطملا هذه لملا هب اطخو

 . ةايللا بناوج نم بئاج لک ف... و

 نورمأت « سائل تجرخأ ةمأ ريخ رثك» . . ةرشبلا ةف تناك فلات

 . ()« لاب نونمؤتو « رکا نع نوهنتو « فورم اب
 ابف ىلع ظفاح ل « ةيرشبلا » نكتلو

 نكلو ٠ ٠ نيدايلا تش ىف ةيسفنلا « تاربللا » تمدقتو ٠ للا مدقت دقل

 ! روبظلا ىلإ تالالتخالا تداع

 . ةرم اهدسجو . ةرم املقعو ٠ ةرم امحورب ةيرشبلا ججن

 . . حورلا ةراضح لمتو ةيداملا ةراضللاب متهم

 . . قلا هيجوتلا لمهتو ىلعلا مدقنلاب متت
 . . ةرخألا لميتو ايندلا ةايلاب منت

 نايكللا ردحنيف .. تاربللا بكا وتت الو « امنزاوت ةيرشبلا دقفتو

 . . هعومج ىف ىسفنلا
 ! ن رشعلا نرقلا « ةراضح » كلذ نم أشنتو

 ¥ # ¥ ٠

 دصرن قلا رظنلاإ ةبواز ىلإ دوعن « ثحببلا نم دحلا اذه ىلإ لصن نيح

 ۰ . « ةرطفلا ةلالد » .. هلك عوضوما امنم

 . ابناوج دحأ ىف اقتحم ةرطفلا نم ءزح ىبلعلا مدقنلا نإ لبق نم انلق دقل

 ' اذه نإ انلقو . . ىسايسلاو ىداصتقالاو ىعاجالا روطتلا نع انلق كلذكو

 . . فاطملا ةءاهن ىف ةرطفلا دودح نع ناجرغ ال كاذو روطتلا
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 ؟ ىسفنلا روطتلا نع انه لوقت اذا

 . . ةيضقلا سفنو فقوملا سفن هنإ

 . ةرطفلا دودح یف وہف ثدحم ام لک

 نيجو تاذ — قبس ام لک نم حضوأ ةروصب - انه ةرطفلا نكلو
 ! فارحالا اشي رخل نمو <« لادتعالا اهدحأ نم ًأشني « نيلباقتم

 طك « تالاا عيجج ین ًامتاد دعصی ال - انیأر اک ىسفنلا طحلا نإ

 . . ىلعلا مدقتلا

 ! ةرطفلا تاذ نم ببس تللذلو

 بلطي نأ ناسنإلا ةرطف ىف نأل « صكني ال ًادبأ دعاص ىلملا مدقتلا
 نإ . تاودأ نم كاب ام ماودلا ىلع نسحب نأ هترطف ىفو . ةفرعملا نم ديزلا

 امتبغرو . ةفرعملا ىف امتبغر ىي وبف .اهبناوج لک نم ةرطفال بيجتسي نيسحتتلا
 ةحارلا ىف اهتبغرا بيجتس هنأ اك . لاكلا ىلإ علطتلا ف اهتيغرو . لامل ىف
 -هبناوج دحأ فولو  ققح نيسحت لكف .زوربلاو ةردقلاو ةوقلا ىف اهتبغرو
 [ ةايلا ريسيت : عارتخالا عفاود نم مفاد كلذو ] ناسنوال ةحارأ نم ًادنزم
 هتاذ ققح ةردقلا هذهبو « ديدج لمع ىلع ردق دق ناسنإلا نأب رد قاما

 . ىلعلا مدقتلا وح اد احلم امفد ةعفاد انه ةرطفلاف راصتخا ىفو . ٠
 ببسىأل سیلو ءاذم ٠ اذ خيراتلا لاوط دعاص طخ ق ريسي لمل | مدقتلالظ ا

 لكلا نايكلا اذهو ! خيراتللىداما ريسفتلا هيعدي ء ةرطفلا « جراخ » نمر

 داملا ريسقتلا معز اك هم دحاو ءزإ ال « هلك ناسنإلا لمشي ىلا ء لماشلا_

 ىف انيأر دقف ! ماعطلا نع ثحبلا جرات وه ناسنإلا خيرات نإ لاق نيح راتلل
 «ناسنإلا »نایک قیقحیل ةلوااخيرات اباد ناک ناسنإلا جرات نأ ةقباسلا ةساردلا
 ! نایکتلا اذه ف لصفدم دحاو بناج یآ نع ٿب سبا جرات نکی مو
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 دحا و بئاج ف امدق رسب وہف یسایسلاو یداصتقالاو یعاتجالا روطتلا امأ

 . ضعبب اضع « اجزم » و طباورلا ماكحإو كباشقلاو دقعتلا بناج وه : هنم

 ةيدرفلا نيب ًاحجرأتم ريس ومف « « فيكلا » ثيح نم امدقريسي ال هنكلو

 ىف ةيعويشلاو ةيلامسأرلا : كالذ ىلع ةلثمألا زربأو . . ةيغاطلا ةيعاجلاو ةيغاطلا

 ابيفو تالادتعا اميفف ! ةرطفلا ىلإ اضيأ كلذ درم نكلو . نيرشملا نرقلا

 یف روثت یتح . . ةددعتم طوغضو یتش لاكشأل عستت ةنورم اميفو « تافارحا

 تاروث نم ةرو لك فو ٠٠ فورظلاو عاضوألا نم ايبساني الام ظفلتو ةيابنلا

 هبلغت ىتح ةرتف هقيرط ىف قتاطني « روط ىلإ روط نم لاقتنا ثدحم ةرامفلا

 بیلاسأ یف روطتلا سیلو -اذهو . ديدج بالقنا راظتنا ىف تیبیف تافارعالا

 یاتجالا روطتلا رسفيئذلا وهم خراتلل ىداملا ريسفتلا معز اکہ دحو جاتنإلا

 ' ةيرشبلا ةايح ىف ىسايسلاو ىداصتقالاو

 1 قالطإلا ىلع دحاو طخ ىلع ريدي ال ويف ىسنلا روطتلا امأو

 ةلحرملا ىهو ء مامألا ىلإ . . ايف احضاو روطتلا طخ ناكةلحزم كانه

 . دشرلا ىلإ تدأ ىقلاو .. دشرلا ةلحرمل ةقباسلا

 ىلإ ٠ مامألا ىلإ وقلا ٠ حضاولا زرابلا رصنملا وه ةلحرلا هذه ىف وملا ناك

 لک یف ۔ادعاص ًادحاو اط نکی مف كلذ عمو ٠ لومشلاو لماكتلاو جوضنلا

 ء ءارولا ىلإ ةسكتن رايمنالاو « اهرايهناو تاراضح ايق ٽبثي خیراتلاف . هلحارم

  ءاوس ىلع طحلا رسي الف . صوتو مدقت ثدح هنآ كلذ ىو

 نع طق عفترت لو . . هراشتناو مالسإلا داوم ىلع دشرلا ةيرشبلا تغلب مش

 كلذكو .. ةيرشبلا امتلصو ةف ىلعأ هذهتناكد قف . هلك بنرات ىف ةمقلا كلت

 . رادحمالا ىف تذخأ لب « امیلع تبث
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 «كشالو مالسإلا دعب ةيرشبلا سفنلا ىف ىلزجلا وّملا نم عاونأ تثدح دقو
 ىعاتجالا دقعتلا ىلعو ء ادبأ دعاصلا ىلملا مدقتلا ىلع ىذفتت ىتلا بناوللا ىف
 امعوج ىف سفنلا نكلو [  ٠ مدقتلا ال دقمعلا ]| مثادلا ىسايسلاو ىداصتقالاو
 ىسضلا رادحالا نايب انب رم دقو ٠ اميلع تبثق م لب ادبأ ةمقلا تلت دعب مدقتت م
 . نب رشعلا نرقلا « ةراضح » ىف لصاوتملا

 ! رطفلا وه س املك ىرخألا رومألا ىف اك س اده ريخألا مجرم او

 هالك ٠ عانترالل دادعتسالا لباقي طوبملل دادعتسا ةي رشبلا ةرطفلا ىفف
 اميلع ًاضورفم الو سفنلا جراخ نم ابواجم اهدحأ سيل . لیصأ اهالکو . یرطف
 اهاکز نم حاف دق ٠ اهاوقتو اهرو اپمشأف ءاهاوس امو سقنو » اہچراخ نم
 هانددر م« موقت نسحأ ىف ناسنإلا انقلخ دقل » () اهاسد نم باخ دقو
 (۳[ ٩)٩ تاطاصلا اولعو اونمآ نیلا الإ « نیلفاس لفسُأ

 . . هللا امقاخ اک ة رطقلا دودح لخاد  ابيتلاح ى - سفنلاو
 . طوبملا ةرطف وأ عاغترالا ةرطف ىلإ سقنلا عدي ىذلا وه هیجوتلاو
 ماظنلا ناكو ء عافترالا وحن هيجوتلا ةت وه ىعالسإلا هيجوتلا ناك د قلو

 سفنلا تعنت راف « هيج وتلا ثلاذ ةر قيقحتب حمست ىتلا ةيظنألا ةمقوه ىالسإلا
 ديجرتلا لباقلا كردلا وه ني رشملا نرقلا ىف ىبرفلا هيجوتلاو . اهتمق ىلإ ةبرشبلا
 تامر ! عقارلا ملام یف هققحم و هيجوتلا اذه مكت ةيبرغلا ةبظنألاو « ىالسإلا
 . يلع اديرم كانه نأ ودبيال ىذلا « لفسألا امكر د ىلإ ةيرشبلا سفنلا هب

 ..رومألا ىلع حلا ىف ةيث را ةهافتلا . . ناسنإلا ةماركب ةيرزلا ةلاحضلا

 [ ١٣ ] نیلا ۃروس () ]٠٠١۷[ سلا ةروس (1)
 . < ةيلاساإلا سفنلا ىف تاسارد > بانک رظنا ()
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 ىلا ةضيرلا ةيعقاولا . . حورلا بن اوج قاغت تلا ةقلغملا ةيدالا . . ةطباملا ةيلألا

 . ةروصحم دسج هذ رعاشملا ليح ىلا ةيسلا . . ةظحللا دودح یف شيعت

 فتاه اه فهي نيح ىرخأ ةرم دوعصلا ةلباق ةيرشبلا سفنلا نكلو

 ۰ دوعصلا

 ابتبشب - ۃرطفلا نوكتو . . ةرطفلا دودح ىف نوكت امیتلاح ینو

 ! ! لاكشألا رين مغر ةتباث س نيتلباقتلا
e 

 لوق الو . . قالخألا « ريغتلا » نع ثيدحلا نم ًاًتيثح برتقن نآلاو

 ۰ ! « روطتلا »

 عبقت ىف ةقشم دج ال « ىسفنلا روطتلا ةسارد نم انل نيب ام ىده لع

 ىف ةجودزلل ةيرشبلا ةرطفلا انل ىدبتت امف . ةيرشبلا خيرات ىف قالخألا رينا

 ٠ اهرهاظم حضوأو امبئامم ىلجأ

 « دقمتلا » ناك ن ألو . . ضكتي ال اديأ ًادعاص ىلعلا طلا ناك ئلف

 [ هتاذ ناديلا اذه ىف مدقتلا نود ] ًادبأ ًادعاص ىسايسلاو ىداصدقالا و یعاتجالا

 نم قالخألا ينالاف . . القت رثك أو ةماقتسا لقأ ىسنلا روطتلا ناك ن بلو

 « طخ » ىلع ةماقتسسا ابلقأو « ققالطإلا ىلع ًابلقت امرك أوه ةيرشبلا ةايلا

 . جراتلا لحارم نم ةلحرس ى یف نیم

 طيح اب اهرثأت نم مغرلا ىلع ةيدرفلا ابف زربت ةلآسم ءدب ىذ ءىداب اإ

 بناجلا یف نوکی ام ردقب ًاعضاو یدرفلا صصخیتلا نوکب الو < لماشلا ىعاجا

 ةيعاجلا فورظلا اممكمت ىعابجالا روطتلاو ىاملا مدقنلا ناك نلف . قتلا

 ةلأسملاف . . ةيعاجلاو ةيدرفلا نم ازم ىسفتلا روطتلا ناكو < حضاو لکشب

 هيف شيمي ىلا یعاججا طیحلا نکی نإو « یدرفلا بناجلا امف زربب ةيقاللا
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 مجرب ریثآتلا یف توافت ىلع دارفألا ف ىقلللا ولا قوعي وأ دعاسي ىذلا وه درفلا

 . امتباص ىدمو دارفألا عئابط dإ
 ماودلا ىلع تذخأ اع . . خيراتلا ىف ادبأ امقتسم اطخ لخت اہ م

 . ةطباه ةدعاص تارود ةروص

 , . داق وأ حلصم معز وأ لسرم ىن : دوعصلاب فتاه ةي رشبا فته

 سائلا نم ةلاثح قبو « تقلا نم ةرتف دوعصلا ىلإ  ابعوج ىف - هجعتف
 سانلا بعتي مث . ةدعاص ةجولا نأل . نيروحدم نيمومذم « عاقلا لقسأ ف
 شفت انهو .. طوبا ةرود نوأدبيف ! ةمقلا ىلع ةماقتسالا نم وأ « دوعصلا نم
 . ذخأتف « فخ دق اهلع « طغضلا » نأ ستو « عاقلا لفسأ ىف ةدوجولا ةاثلا
 . راكنتساب هيلإ اروظنمو « أدودع رمألا ادبم ىف امطاشن نوكيو ء طاشنلا ىف
 عاشنو اقاغتنا دادزتف «ء ةيطارلا ةلائلا ىلع طغضلا فخم و ء رك أ ةجولا طبهنو
 قهرم طفض تحت نكلو « نيعفترم سانلا نم ةلق قبتو ! ةدايقلا ىه ملشتو
 ىف داسفلا ةرارقب مدطصنو .ء ىفطت تح امطوبه ىف ةجوملا دعشتو .. فينع
 امظنات ًادبتف . . ةضيرلا ةرطفلا ىتح . . « ةرطفلا » امجمت ىتح ةيرشبلا سفنلا
 دي ىلع ىرخأ ةرم موصل ق ةجولا ذخأ ذئدنعو . اهادم رخ آ تزواج اهمال

 . دئاق وأ حلصم معزوأ لسرم ىن
 ! ةيرشبلا حيرات كلذو

 روطتلاب ءىش قصلأ یسایسلاو یداصمقالاو یعاټجالا روطتلا ناک نالو
 اک ]هتم : لخدت الب دجوي نأ نکو ¢ هنع لقتسم وهف كلذ عمو ؛ ىدالا
 ثك أو « ىدالل روطتلاب اقوصل لقأ ىضنلا روطتلا ناكو « [ مالسإلا ف ثدح-
 ! ىداملا روطتلاب طبترب نأ نكمي ءىش رخ آ وه یقالخألا ریغتلاف ؛ هنع الالقتسا

 طابترا یف ٭ خیرات یدالا ریسفتلا اہیو رر یلا س ادج س ةاي وطلا ةبضقلاو
 . !٠ خيراتلا داش ایذک دت دق . . جاتتإلا ييلاسأ روطعب الخلا
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 نيضو نأ خيراتلا ةداش نم انل نيبت دقف ! اميلإ دوم نأ جات الو

 نيب ام امتی لصفو . ٠ ماع اغلأ امني لصف دق « ةشهدلا ريثي دح ىلإ نيهباشتم

 !ريمدتلا ..و بطلاو ةعارزلاو ةعانصلاىف ةيرذلا ةقاطلامادخيتساو « ىوديلا لمعلا

 تاقالملا فعضأ ىه جاتنإلا لئاسوو قالخألا نيب ةقالملاف ٠٠٠ نذإ

 : قالطإلا ىلع

 نأشب خيرات ىداملا ريسقتلا تاريسفت نإ كلذ عم لوقت اتسلو

 امنإ طقف لوق امإ 1 عقاولا نع ةديمب اماكن ي ريخألا نينرقلا ىف قالحألا «روطمت»
 . ٠ نطابلا ىلإ ذفنت الو ىجراطلا ربظملا اهباسح ىف ذخأت ابمأل لضم تاربسفت

 ٠ « ةرطفلا » ىلإ

 عمو « عاتصلا بالقنالا عم تشدح ىتلا ةيقالخألا تاريغتلا لك نإ

 ريسفلا نيب قيرطلاقرفم انهو ! ةيمثح نكت م « ىدوهيلا هيجوتلاو ةينيورادلا
 1 ناسنإلل ىناسنإلا ريسفتلاو “ خيراتلل ىدا

 تسيلو « ةرتفلا كات ىف قتلنا رايمنالا تأشنأ ىتلا ىه ةيلحلا ابروأ فورظ

 ٠ ةيرشبلا ةعيبطلا
 ةايح ىف امناد امنع ناک اهددجتو ۃايلا ومب ین س « روطتلاف »

 اإ . ميسوفن ىف للملا عاشأالو ميقالخأ دسفأ ال . مدسفي ملف .. نيلسلا

 اوحښشجو ۽ ددجتلاو وملا عفاود مينايح نف تريفت نيح مہسوفن تلتخاو اودسف

 ٠ رجحيتلاو دوما ىلإ
 . . ىالسإلا عمتجنا تاتوكم نم زج تناك - دودح ىف - ةعاتصلاو

 نوبلاكتيواين دلا باسل ةرخآلا نوكر تيممنلمجالو مقالخآدسفت | . هدست ف

 ىف مسفنآ اورصحو ىعانصلا ميطاشن لق نيح اودسف امنإ . ضرألا عاتم ىلع

 . ةدئافلا ةليثض جاتنإلا نم نارا
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Eت س ا . 8 ا .  

 ةيمالسإلا ةديقملا نم اليسأ امزج ناك ًيناسنإو ايست س حأرملا رب رتو

 « امت هللا ريغ ةيدوبع لكن م ¬ هيقشب - هلک ن اسنإلا تررح یتلا امنا

 اهدعب رفصتسإ ىتلا « هللا عم ةرشابملا هتقالع ىه ىربكلا هرب رح ةادأ تلعجو

 ید ةيدتېم یه نوکت نأ الإ اه عوضملا ضفربو « ضرألا ىوق نم ةوق لك

 ىداصتقالاو ىناسنإلا اممضوةأرملا تذخأ ةيدمحلاةثمبل ىلوألا ةظحسلا ذنمو . هلل

 ةبطالاو فرصتلاو كاملا قح امه راصو « ةرشابم اهرب تاصتاف ؛ ىعاجالاو

 لوق هللا ممدق » ] امقوقح نع لدا تراصو [ ًاضيأ قالطلا بلاطو ]جادو

 حم هللا نإ اکر واح عسا هللاو “ هللا ىلإ یکتشنو اہجوز یف كلداجت یتلا

 ٠ ايلا ىف یناسنإلا امتح تیبشتو ةأرلا فاصنإب یحولا لزن م[ « ریصب

 ةأر نايك ىلع اوغط موي اودسف امنو ٠ نيلسلا دسفي ( ررحتلا اذف كلذ عمو

 ..طاطحناو ةراذقو رخأتبو ء ةملاظ هللا ريل ةيدوبمب اهوفلغو ررحتلا املايك اوقتخف

 راتلل ىداملا ريسفتلا ةا وه الإ بسأي ىتلا « لماوعلا » لکم نو

 ةدوجوم ام ةروص ىف تناك ن ربخألا نين رقلا ىف ةيقللا مماغلا « ! روطت »

 . هيف قالخألا مامد نم ةماعد تناكل ب « هدسفت لف ىمالسإلا عتجلا ف

 هيج وتا عەتستالةدشار . امید نم .ىده ىلع ۰ ةنمۇم ةمأ كانه تناك اعإ

 تكشام لب « ةموعزلا لماوعلا هذهب دسفت ل تالذلو ٠ ثيبملا رك املا ىدوهلا
 . ءاوتسا لع ٿدعصو

 ناک دقف 4 ةيدنم ةفموم ةماسم ةمأ ف یتادصلا ¢ بالقنالا » ثدح رو

 امقالخأ لو اهدقع طرفي نأال ءامكسام ديزيو ةمألا قالخأ موقي نأ ايرح

 ناوي-اانيب « نوجا راعسلا نم ميشت ال ةدراشلا مئاهبلاك امايتفو اممايتف قلطبو
 : مدقلا اپطخ نع فرحت ال ةطوبضم ةرطفب موکحم هتاذ

 ]11 ةاداجلا ةروس (۱)
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 ء طبافا لوحسلا نع ةلوثسملا ىه ةرفاكلا ةدحلملا برفلا « ةراضح » اإ

 أ عراف ةيمتح الو جاتإلا لئاسو تسبلو

 ! خيراتلا ةدامش دمب فئاز لدج لكف لاح ى یلعو

 .. هتياغ ىلإ عوضوملا نم صلخ نأ ديرو
 : روطتلا نم ةفات عاونأ ةمبرأ كانه نأ انيأر دقا

 [دنتلاوأ] روطتلا - ىسفدلا روطتلا - ىعاجالا روطتلا - ىدالا روطتلا

 ةرطفلا نأ انيأر ك . ةرطفلا ىلإ قاطملا ةيامن ىف اميمج اهدرس نأ انيأرو
 . مأودلا ىلع اهروطتو لاكشألا دمت مغر تباث ءیش

 . ةوقب امليزن نأ ىفبني ةمبش انهو ٠
 ابا نم ىنلن ادنأ طق ىنعي ال ةتباث ةرطفلا نأب خللا رركسملا انلوق نإ

 . روطتلا ةميق

 قول ناسنإلاف ! ناسنإلا ةقيقح ىفلن اننإف 'روطتلا ةميق اديفلأ نإ اإ

 !ناويلاةرطف نع اهزيم ام دشأو.« هترطف ىنام زربأ روطتلاو . ماودلاىلع روطتيل

 ء نايكلا ةباث ةرطق لك ن عو

 ۔ یرنو . ھوا ڈتباثلا ةرطفلا ىلإ مالا روطتلا درن اننأ سألا ی ام لک

 < نيترواجتم نيتقيقح ةرينعملا ةروصلاو تباثلا يحوملا -- ةظحللا تاذ ىف

 . ناسنإلا طاشا لك ر سفت ةلماش ةدحاو ةقيقح وأ

 ! ةرطقلا همدقت ىذلا تباثلا سايفلاب - ہروطت یف ناسنولا ىلع رک ما

 ' نيح ًادج ةطيسب  ةضقادتلا وأ  اههالف ىف ةدقملا ةيضايرلا ةبسلأ هذهو

 . روطقلا نم ةفلاسلا ةعبرألا عاونألا نم لكف اه لث
 اذہہو ادب دعاص طخ یف ریپ هلآ یلملا مدقعلا ةبسنلاب تباثلا ة رطفلا سايقف
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 همدقت ىف علا جأاتقب ذخأي ناسنإ لكف . ناسنإلا بساحت _ تباثلا _ سايقما
 ضفرب ناسنإ لکو . حيحصلا قيرطلا ىف رثاس ةرطفلا ملس وهف ىلمعلاو ىرظنلا

 .جالعىلإ ةجاحىف ةرطفلا فرحنم وهف مدقتلا كلذ نم ةداقتسالا - بیس یال

 هلأ ىمايسلاو ىداصتقالاو ىعاتجالا مدقتلل ةبسنلاب تباثلا ةرطفلا سايقمو

 . نيب نزاوثلا ىلع لمعي نأ هيف ضورفلاو « دقسلاو كباشتلا حم امناد وعني
 اذه ىلإ نواصي سالا نم ليج لكف . امعزاونو ةيرشبلا تاقاط فلت

 نزأوت : نزاوت ىلع ةيسايسلاو ةيداصنقالاو ةيعاجأالا مممظن جضدتف ؛ نزاوتلا
 ةيبلسلا نيبو « ةيونعملا ةقاطلاو ةيدالا ة_قاطلا نيبو « عمتجناو درفلا نيب

 لکو .حيحصلا قيرطلا فرناس ةرطفلا ميلس ليج ويف خلا... خلا ... ةيبايإلاو

 نزاوتلا نع فرحتي وأ « ىسايسلاو ىداصنقالاویعاتجالا جوضنلا ضفر, ليج
 , جالع ىلإ ةجاح ىف . فرحنم وأ فلختم.ليج وف

 جوضنلا وحن ملادلا ولا وه ىسفتلا روطتلا ىف تباثلا ةرطفلا سايقمو
 وفلانم نوللا اذح وحن هجي ليج وأ درف لكف . نزاوتلاو لومشلاو لماكتلاو
 ةجرد ىلع تبثي ليج وأ درف لكو : حيحصلا قيرطلا فرناس ةرطفلا مياس وهف
 « ضعبب رخأتيو هسفن بناوج ضعي مدقتي وأ - ةفاختم وهلا نم ةنيعم
 حضاولا سايقلاو ] جإلع ىلإ ةجاح ىف ةرطفلا فرحنم وهف « هنزاوت دقي وأ
 دج ام ةفاضإ عم مالسإلا ىده ىلع ةيرشبلا اهبلإ تلصو ىتلا ةنقلا وه سوسحلا

 هيلإ وعدت س وهو « عمتجلا لاكشأ ىق مدقتو ىلع مدقت نم لالا ةعيبطب
 فرحنا نمو« حيحضلا قيرطلا ىف رئاس ومف امده وح هجتا نف « مالسإلا ةعيبط
 . [ لەم فرحنم وهف اهنع

 وهو !اناسنإ ناسنإلا نوكي نأ ىلا بناجلا ف تباثلا ةرطفلا سايقمو

 حور نم ةخفنو ضرألا نيط نم ةضبق ناسنإلاف ! ةرطفلا نم دمتسم سايقم
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 دسجلا عفاود . هقاوشأو هفاود هل . دحوم نایک یف نیتطبارقم نیتجزتم « هلا

 سنجو « نكسمو سبلمو بارشو ماعط نم ةيرطقلا هتاعزن هل . حورلا قاوشأو

 نوكتتالو ءافدهو ةياخ لاعألا ميم لعجت « يق هلو .. زورو عارصو ؛ تاتو

 مم بسانتی ای اکردم ایعاو افدهو . ناویحلا لاع یف ثدحم اک اہتاذ یف افدھ یھ

 ةيرطفلاةقاطلا تافرصنم طبضت طباوض عفاودلابناج ىلإ هل نإ مث. .ناسنإلا ةميبط

 عفاودلاك ةيرطف طباوضلا هذهو « اهتبنم نم اماتقت وأ اهتبكت نأ نود افظنتو

 جراما نم ضورفم ريغ اي رطق امادختسا ىوسلا ناسنإلا اممدخستسي « ءاوسبءاوس

 ىلع ةردقلاك « ةيبرتلاب ىجراخ نوع ىلإ ةجاح ىف طباوضلا ةيمنت تناك ن إو ]
 ىلإ ناجاتح اہہنکلو ۔ مسجلا یف ناتنماکن اتیرطف « یشملا ىلع ۃردقلاو تطنلا

 ةرطقلا هذه ینو . [یمقاولا دوجولا ىلإ ةتماكلا لالا نم القتل ىج راما نوعلا

 نامإلا . ةيوعلاو ةيسلا . هركلاو بحلا . ءاجرلاو فوملعا : ةلباقتم ط وطخ

 مازلالا . ةيباجإلاو ةيبلسلا . لايللاو مقاولا . بيغلاب ناإلاو ساونا هكر دت اج

 ناسنإلا بناوج ددمت نأ امهم طوطحلا هذهو .. ةيعاجلاو ةيدرفلا . ررحتلاو

 لصتتو هفرعتف ء امقلاخ ىلإ ىدتن نأ ةرطفلا ےک فنا م .. هطاشن نزاوتو

 قبلت ةدعاقلا هذه نمو .. هدحو هل دبعتتو هیدېپ یدتېمو هرو نم سبقتو ه

 قیرطلا یف راس ةرطفلا لس وف اہہلع راس نف ()قالخآلا ءیداہم لک
 ! ناویلا یوتسم ىلإ سکتےم طباھ فرحنم وہف اہہلع بلقنا نمو . حتيحسصلا

n» 

 فو . تالالدلا هذه ىف لدجلا دشأ نولداجم خي راتلل ىدام ا ريسفتلا ةاوهو

 نرقلاو رشع مساتلا نرقلا ىف ثدحام نأ ىف نولداجم ٠ ةصاخ ةيقلللا ةلالدلا

 ! ييلس هنإو ؛دعاص هنإو ءروطت هنإ نولوقيو . ةرطفلا نع فارحا وه نىرشعلا

 )١( ٹاساردلا باعك ليصفلاب رظقا ٠



 هذه انل تتبئأف « روطتلا ةصق فيبزأل خراتلا ةدابش لبق نم انعم دقو
 « هباب ىف اديرف « اروطت » نكي ثيدملا رصعلا ىف ثدحام نأ ةداشلا
 قي رغإلا ةايح ىف هيبش هل ناكأمنإ ؛ رصملا اذهب ةصاللا ةيداملا فورظلا نع ابان
 ! نيئسلا نم نيفلأ لبق نم ناموراو

 ..موعزملا « روطتلا » اذ ةبسنلاب ةرطفلا ةلالد نم دك أتت ىك .. نآل#
 خاص روطت مأ ؛ ةضيرلا ةيناويلأ ىلإ ساكتراو ةرطفلا نع فارحنا وه له
 .. ناسنإلا ةرطف عم روسي

 سايق ىف اہبلإ جر, قالطإلا ىلع ةرطف دوجو نم دك اتن کل .. لب
 ةتبا دعاوق نع « ةرم لك ىف « منو ءال لوقت ةعباث ةرطف .. ةيقلغا لئاسلا
 .. ناسنالا نايك ىف ةئيكم

 ! نيرشملا نرقلا ةدامش ىلإ عمتسناف .. دك أن كل



 ںیرسلاںےقلاےر اہک

 ايقلخ « اروطت » ىمي ام نأ تبثنل ء يراتلا ةدامشل لبق نم انسستسا اک

 حا. . یعاتجالاو يعانصلاو ىلملا « مدقتلا » نم اشان « نرشملا نرقلا ىف

 ةدامشل نآلا عمتسن . . لبق نم هيبش هل ناکام إ و <« خیراتلا ف ادیرف امش سیل

 | فارحا مأ « روطت » وه له ىر « هتاذ نب رشملا نرقلا

 نوذحب نم ممریغو « ماکردو دیورفو سکر ام اف خفن ىتلا ةعفدلا نإ

 ؛«نيدلا راطإ نم تلفني نيح هنا ةڀ رشبلا نم ليلا اذه تمفآ دق ٤ وذ

 یو س صوصحلا ىلع سنجملا لئاسم يف - قالخالا دعاوق نم خلسنیو

 ٠٤ روطتي » وهف كلذ منصب نيح .. ىضالا ینناک امم قفالطإلا ىلع ءىثب ديقتلا

 .٠ مامالا ىلإ مو یب یا

 نيدلا : هلک كالذ ماحب « بلاطم » هنأ ةب رشبلا نم ليلا اذه مپ

 نم ابملتقي و امیج اہیلع ینا یتحمدقتی و یقتر نل هتأو . . ديلاقتلاو الو

 دولاو ةيمجرلا دض ليجلا اذه امضوخم « ةسدقم ةكرعم » انو . اهروذج

 ..قالطتالاقوميىذلا «ديقلا» دض .. ةروطسًأالاوةفا رطلاو ليما دض .. رخأتلاو

 :. دجاو نآ ف ةددعتم بناوح نم ليجلا حور ىف خفنت نيطايشلا تناکو

 ۰ . بناج لک نم اهیف خفنت لق تثش نإ وأ

 یکل مطمین ینبنی .. تبک ن یدلا نإ لقب سفنلا لع یف ٹدحتی یزااف

 ! درغفلل ىسفتلا نايكسلا ىذؤب ال

 ممتم لإ جاتحب یمعانصلا داصتقالا نإ لرقي داصتقالا ىن ثدستب ىذلاو

 زاجتحا تلذک اہنیب نمو « یعارزلا عيتجا نم ةثوروملا دويقلا نم « ررحعتم »

 ! لمست ارل حدا  یعانصلا عمتجما یف نبذ ذإ ! ةمومألا ةمبمل ةأرملا
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 ىلا ةجاذسلا كلت ىلإ ةيرخسلا نيمي رظني عاتجالا ىف ثدحتي ىذلاو
 سالا لعب الأ ! ءامسلا نم لزم ءیش ناو ! 5رطف ندا نأ ساتل لین تناک
 تاع الإ اورظنا !؟ مہتجاذسو ميتاج مايأ نيدلا اوعدحبا نيذلا م رشبلا نأ
 نودجتسو . . ايلارتساو ايقيرفأ ف شارحألا یف شيعت لا زت ام ىلا ةرخأتما
 ىلإ اورظنا مث ٠ ةروطسألاو ةفارلتاو ةجاذسلاو لهجا ىف . كانه نيالا ةرذب
 کرا ىف نوكي نأ نم نوحتسن امأ ! ني رشملا نرقلا ف یراضحلا مدقتلا
 !؟ شارحألاو تاباغلا ناکس نع هومترو ام ةيقب مکتانادجوو

 رک ذی هنإ ! تالذک نيدلا ىسنيال ؛ةتحيبلا ماعلا .. ماعلا نع ٹدحتی یذلار
 ندحم ام نويسن ةديدشلا مملاج | وناكف نينيدتم سانا ناک م ويب سانلا'
 ىلا ةيييملا نياوقلا نوفرعي اون وكي ( | مهاهلإاي ! هلا ىلإ هلک ن وكلا ف
 . . نيرشملا نرتلا ىف ءاملنلا « نم »ام . . نوكتلا مكت

 سنجلا نع ثدحتلا ناك ى لا مايألا تلقب ىرزب ٠ نفلا ف ثدحتب ىذلاو
 نحن مويلا ! نيررحتملا نحن انيلإ اورظنا ! ذاخألا جيلا عتملا لاما نارلأ نم نوہجعت تک کا نورا ای یکن ایت! قالخألا دبات ب ایع * روع ہٹ
 "رب یت اوات .. لماک « نوک د سابا قلم .. هتاف اات اف سنبا لم
 .فشکن وایت . . ايلا عقاو فو سوغا لخاد هنصن اوامت . . هراطقأ عيج
 طاشن نوطشني مہقاطنو ائان|و اروکذ سائلا رن اولامت . . هچهابمو هعتم
 . ليجستلل اريماكلا كسمنو . . سنجلا

 .بابیأ نم .بای لک نم ناديا لخدي وف .. «روطتلا» قن ثدحتي یذلاابآ
 ىييلطلا اهرود ىف ةيرشبلا اهب رمت! ةيخجرات « ةرهاظ » نيدلا نإ لوقيل تحج
 نىدللداضملا «لسلاف» | انبأ تاذ دعب اهيا دوت الف ءاعدض نصحت ان ارت ذإ انکلو [ 1 ! دام لفلعلا بييصت ىتلا ةبصملاك | ! مايألا ىضمب اهنم آريقو
 _ (1) ناطيشلا نوع س هللا نوعب رسیتم مولا وهو ء ةفرعلا وه ء معلا وه
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 ةفاحصلاىف . نويزفيلتلا ىف . ةعاذإلا ىف . انيسلا ىف . ةسردملا ىف . ناكم لكف

 ! نيدلا نم ىقاولا لصملا ناسنإلا دج ناكم لكف . . نقلا ىف . بدألا ىف

 نيدلا امإ ! صانمال هنأ ةي رشبلا نم ليلا اذه عور ف لخد اکو

 قالطنالا امإو . . ةفارللاو ىعاتجالاو ىداصتقالا فلختااو رخأتلاو ةيحجرااو

 . . ىعاتجالار ىداصتقالاو ىلعلا مدقتلاو ةفرعلاو ةكرلاو طاشذلاو ررحتلاو

 |؟ رولا ىقترم ىر وهو تاملظلا ةيواه ىف نذإ هسفن ىعربىذلا اذن ..!نیدالہ

 !الک

 .٠ةيرحلا» رصع ىف نحت ! سأب الف .. نيدحي نأ فرحا هجازم هل ءاش نف

 هذهف . معن !افرحتم ناك ولو . هجا جازم بحأص لک كرت نأ ةيرملا نمو

 نم دبال نكلو . ءىثال ؟ هل عنصن نأ اتاسع اف نيدتي نأ ءاش نف . ةيرملاىه

 ىلإ ةعجرلا نم ىقاولا لصملا مدق . . ةكتافلا ةموث رجلا دض ممتجملا نيصحت

 اپکتتو « ةليحتسم ةعجرلا هذه لعجت ةيلع « تايظنت » مدقن . كاتفلا ءابولا ٠

 لیفک م ساو قاطن ىلع « طالتخالاف » . راشننالا ةيشخم ريغ ةيدرف تالاح

 .. طالتخالا ةظ ىف ٠ نيدلا ةدقع . . ةنيمللا ةدقملا هذه مطحب نأ - هتاذب

 دسجلل قصالم دسجلاو ٠ . ظبلعملا ظاوشلاو ةرالا سافنألاو « تايرغلا طسو

 !؟ هند رک ذییذلا اذنمةظحللاكالت ىف ٠ ءاوس ةمحزلاو ةواللاىف ٠٠ هيلإ قاوتو

 !؟ةقاملا هذه بكترب ىذلا اذ نمو ! ىو ؟ةحاتملا ةعتملا كلت نم همرعيل هرك ذي .

 نيدلا ايق اسرحمال ةعاس . ةولللا ةعاسل نيدلا لخ . . ىرخأ ةظحلل نبدا ”لخ

 بابشلا سوفت نيطايشلا سالت كلذ عمو ! ةسينكلا ةظحسلا الثم . . . عاملا نم

 نم یمنی « بألا » داکی اف < ء ةسيئكسلا لخاد ىف ةيحورلا ةوللنا هذه ىف ىح

 ءىضيو « ىربكلا راونألا ء ءىفطي ىح « ةيكيرمألا ةسينكللا ىف « ةظعوملا »

 . ٠ تايتفلاو بابشال صقرلا تاناوطسا ريديو ! ةسللاب ةيرغملا ةتفالا حيباصلا

 1! ؟ عمتجملا نع ةلرع ىف نيدلا ىقبي نأ حصي له ! روطتيل . . هسضنب
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 هذه لك أي هنإ . نيدلا دض نمألا مامس وه . . عساو قاطن ىلع طالتخالا
 .. ) Anti - Biotices )ئ ارا ةن ويا تاداضم لقت اك داك أ ةموثرجأ

 ةوهشلا ةعتم اهراوج ىلإ ب « سفئلا قاعأ یف انکم نم ایز هن
 ! نانملا اه قلطي نيح ناسنإلا نايك ام طشنأ .٠ ةطيشفلا ةددجتلا ةمراملا

 .. « روطقملا » ممتجلا « رامش » وه نذإ عسأو قاطن ىلع طالتخالا نكيلف

 !؟ىجر مأ ؟طلتخم عمتجم : ضرألا ىف ناکم لک ف اذکم لاؤسلا نکیلو
 ىذلااذنم . سفنلانع ةنئاشلاةمهلا ىفت وه لاما ةعيبطب لعفلا در نوكيو

 ؟ لالا ءوسو ةعمسلا ءوسو ةمهنلا هسفنل ىطري

 ىد ىأل ! طالتخالا وه ةعماجلا ىف « ةيسماملا حورلا » ىن نكيلو
 ءالؤه نم ادلو ىتتنت نأ تنبلا.عيطتسا ىدم ىأل ؟ ةبلطلاو تابلاطلا طاتخب
 سوردلا ىهتت اثير ةرف ٠٠ « هيفوبلا » ىف وأ ةعماج لا شلاشح ىلع هعم ساحو
 !؟ .. نابهذپ نی ۰۰ نابهذیو ٠ ناجرخنو

 نوكيل . « ةسايس » نيواودلاو رجاتلاو عناصملا ىف ةأرلا فيظوت نكيلو
 ءاضقلا ىه « ةيمعلا > هجناتن نوكمتو ٠٠ عمتجملل « ايم ر » امباط طالتخالا
 التت تاق ابنأ ودبت نأ دعب امنأل ةنوعلم ٠١ ةنومللا ةثيبللا ةموثرجلا ىلع
 ! دوعت .. الماك

 لكب . . ةفاحصلاو نويرفيلتلاو ايسلاو ةعاذإلاو نفلاو بدألا نكسيلو

 كلت دب ىف ةادأ « قيوشنلاو ضرملا تايرغمو « ةوعدلا » ةوق نم تالعام
 ٠ هيجوتلا اه دار ثيح ابمجوت « ةسايسلا

 رك له « لجرلا » امأ ٠ ررحتلا ٠ ةععملا ٠ ةجبلا . طالتخالا
 كنإ ..؟ « كتاذ » یتبثت نأ نيبح الأ ارو ا عال

 . كرحس نيبرجم ال كنكلو « ةياذجل .  . ةيرغمو ةفيطل رمألا ةقيقح
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 تفتايس لجرلا اذهنإف تنی زو كسبلم ىف تقنأت ول كنأ نيت له .. برج

 . كجوزي دق . كبحيس . هفطاوعب كيلإ هجيس . تاب بحسيس . . كيلإ

 !كل لقت ما ؟یضر .. رخآلا عم برج .. رجم . . ییجر . ۰ دماج ضر |

 . . ناديملا تلزن دق نآلا . . راصتنا نم هلاي . . كتاذ تابثإ ىف تحجب دقل

 ! كيبقع ىلع ىمكنت الف

 ىك نأ كايإ .. « لاجلا » تويباي . ةنيزلا مناصماي .. ءايزألا تويباي

 ..تايرغملا ءاجزإنع ىنكتال . . روعسملا قلطاملا ظاوشلا « دربي دال ىكل ةظل

 اذه مامآ كبسامتي نم . : ءارغإ . ةعتف . لاجرلا لوقع ناجم ناتسف . مالساي

 . ء ةفايرعلا قاسلا ؟ ةعفل- دمصي نم . ىرغلا فوشكسملا ردصلا ؟ ءارغإلا

 ٠ مانلا توصلا ىف ةنرلا . . ةيشملا ىف ةينثلاو ةصقرا

 كيبألام . . « كتاذ قيقح » نع كوبأ كج نأ كايإ . . تنبلا اهيا

 نإ هل ىلوق : ررحتتلاب كسم . ةيلابلا هديلاقت هجو ىف را . یروث ؟ كلامو

 . « روطعم » ليج نم انأ . یسجر ليج نم كنإ : كضراع

 ! ساو شع ۱۹ كس مرح! نودا 1 ۴ نیدنق نآ دیر . دلولا اأ

 ! كقاذ ققح ! اهذمن ! ك رظدت ! مدقأ ايه
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 ىذلا ‹ ققلللا للعتلا كلذ لوح « ررحعلا » ةركف ترولبت اذكهو

 « اروطت » ىسب امنو . هلوعفم دسغيال ىكل الاح لالا ةميبطب ىسيال

 ٠ ماودلا ىلع امتاق هلوعغم لظيل

 .ديلاقتلا دويقو. قالخألا دويقو نبدلا دويق نم تالفنألا ءانعم . .روطتلا

 ! « ناسإلا » دويقو
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 تحاصت للعتلاو تالفتالا نم فراجلا رايتلا فقو لواحب نودج ماق اذإف
 هيصتو « رخسلو هب أره« تاوصألا نييالمو تاوصألا فول« تاوصألا هلوح
 ! لوعغلا دسفيال كل . . فكي ىكل ةمينش ةمهت لكب

 نأ ديرب . نونجم . سوهتم . لهاج . رجحیتم . دماج . رخأتم . یجر
 . روطتلا ةلجع فقوي نأ ديرب . ءارولا ىلإ ةعاسلا براقع مجري

 . هسودتس ةلحملا

 ! روطقلا « ةيمتح » هسودتس

 موق نأ ىشخم, دقلف ! یبدح كلذک وه اعإو . طقفاروطت سیل وهف
 اهرركذنو « اهباوص ىلإ ةيرشبلا در نولواح « نيناجملا » نم ةعامج العف
 ةعاجلا هذه لثم مايق نم طايحالا نم دبالف ةدوقفلا ةدراشلا « اهتيناسنإب »
 ابنأ ودبت ىتلا « ةلومللا ةشيبللا ةمولرج لا رشن ديعت <« ضرألا ىلع ناکم یآ یف
 ٠ 1 دوعت م الما التق تلق

 قاطن ىف نيدلا نم ىارلا لصلا وه عساو قاطت ىلع طالتخالا ناك اذإف
 .«ركتلا» قاطن ىف هيلإ ةعجرلا نم ىناولإ للا ىه < ةيمتلاف » .. ىلمعلا عقارلا
 . ءاوس عقاولا لاعو رکفلا ماع یف هبن اوج لکن م مسالا انطتحا نوکن انه نمو
 « « روطتلا ةيمتح » و « ةيخراتلا ةيمتلا » قيرط ىف فق كلذ دعب ماق نمو

 . قافلا ىف ًاقرم بهذي . هسفت الإ نمواب الف
« 

 تاذالمف تدبو . . ءىش لك امقيرط ىف حستکست ةياعلا ةجوملا تضمو
 .. «ىش املیبس یف فقیال . . ةعورم « ةيمتح .» ةوق

 هطبرب ال... ةقيقح .. دیق لک نم للحم اکیرمآو ابروآ ف لیج تبنو
 : ل لوقب قالطإلا لع ءىشال . سنجلا ةلأسم ىف ديلقت وأ نيد وأ قلخ نم طبار
 . مدقأ : هل لوقي ءىش لك . كسم
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 ىسنجلاقالطنالا4 "يمت تا رایټلا لکو « تایظنتلا » لکو تاہسج وتلا لک

 . هیلإ هعفدنو هل هنیرتو

  ةاف لك ذخمت نأ ًادج اةورممو <« دج انیھو « ًادج ًعيبط ًارمآ راصو

Boy Friend ) « lJ »یتف لکو (  » Girl Friend ) « iıı ( 

 ةلماكسلا ةقالملا دح غلبت روصلا نم ةروصب سنجلا « ةرورض » اتم نايضقي

 . قيرطلا مسيت لما عنم بوبحو . . تءاش نإو ءاش نإ زجاوح الب

 . ةلاملا ىتح .. ةلماك طالتخإلا » حاتنب اكيرمأو ابروأ « تعتمتسا » و

 . ركنتسال ىذلا « ىعيبطلا » سألا وه اذه نأ كانه ساتل ادو

 ركب
 ؟ كواسلا اذه نم عنمإ « يقيقح » منام كانه له ؟ منال ام ۰

 فقو نع نيدلا « زجع » دقل ؟ ةميمذلا ةيدقلا ةفارطا كلت ؟ نبدا

 تفتلن فيكف . ةيخراتلا « ةيمعملا » هجو ىف فوقولا نع زجع . « روطتلا »

 ؟ تاوصألا نيب هتوص خم ىذلا زجاملا اذه ىلإ

 یضاملل یتا  عجرت نل . تيهذ دق . ةرباغ لايجأ اهتمضو يق ؟ قالخألا

 م لح ؟ ءایحألا نحن انسلأ ؟ ءایحألا اوکمت نأ یتوبلل یئآ ؟ رضاطا کم نآ

 دقل ؟ ةيرشبلا ةايح ىف مهتمم تهنتاو اوتام يذلا كثلوأ ةايح مأ نح انتايح

 .خوراملاب . ةرذاب .انمايآ فو رظب ثدحت نحو . يمايأ فوراغب نوئادحتي اوناک

 ۰ موی لک « امدقت » دادزب عمتجما ؟ انریضب ءیش یا ؟ مناملا ام ؟ اذام

 . ديزي جاتنإلا . لبق نم مقي م أ موي لكم سقي معلا . ةرمعسم تاعارتخالا

 . ىرتت ةيلاوجم ريسيتلاو ةحارأا لئاسو
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 «١ هش عصي ناسنإلا »
 . ةمجر الو . ديق الو .جرحال
 ..ةيرشبلا خيراتىف ةب رجت عورأ . نيرشملانرقلاةبرجن تللتو . براج ةايلا

 . قوطلا نع بش دق . « هللا » ةياصو نع ًاديعب « ناسنإلا » اهب موقي ةبرجم
 ًادیعب هسفنب هنید عصي « دیدجلا لإلا وه هنإ ؟ نيدلا وأ هللا ىلإ مويلا هتجاحام
 (١)تالظلا رصع ىف ىطسولا نورقلا نيد . . ثورولا نيدلا تاءاحمإ نع

 كانه نأ « نيطايشلا اميف خفنت ىتلا ةروعسملا ةعفدلا ءاتثأ ىف دحأركسفي مو
 .. نونجلا فارحالا اذه نم ىذأتت ناسنإال « ةرطف »

 | ؟.. . «ةرطف »

 , . هلک ر رحسشلاو « هلک قالطنالاو « هلک مدقتلاو ؛ هلك معلا اذه دعب لح
 ؟ ةرطفلا نع انن دع نم ءى

 انام ةرطف ٩ ٠

 یس تباث نایک كانه سل هنآ رت ا ؟ عيراتل ىداملا ريسفتلا رقت لآ
 : ةيداللو . . ةيعاتجالاو ةيداصتقالا هفورظ ةليصح وه ناسنإلا نأو ؟ ناسنإلا
 فواعخالا اذه ىدؤمو  ةفاتخم امتيصف . سسألا فورظ ريغ مولا فورظو
 . هاعأو طاش ىلع اهب كم الو ء نررشملانرقلاناسنإ ديقتال ىضامل ا براج نأ
 !.. ديدجلا عضولا نم ديدملا كسلا دمتسي اإ

 !؟ . . ةرطفلا

 س رخأتملا ىمجرلا ظفللا اذه مدغتست نأ تئش نإ  اهتاذ ةرطفلا لب
M2۸ 5 Himself » (1)نودروج » یعدی یکیرمآ فلل باک ناونع «  

 | V. Gordon Childe >“ دلیاشت
 Ma in fhe Moder ) كأ lalî) تل1 ) هب اتىك ىف ىلىك ناباوچ لوقي )0

Wordريسي مويفم ريغ سدقم ناك ىلع “بما قتلي ةغبالاروصملا ف ناسنإلا ناک دقلو :  
 . نوک ل اقئاقسب هتفرم» ةدايزل !رظنكالذ لعقيالأ هيلع بجرف نآلا امأ . ةضماغ ةقيرطب نومألا
 ( ةيرملا ةجرألا نم ٣۲٤ ص) هلإلا ىلع ارقي لبتنم ناك یلاتامیتلاب ناسا مایګاذ یممو
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 اهلخدام . ةتحم « ةيجولويب » ةيلع سنملاف . قالطنالا اذه ىلإ عفدت یتلا یھ

 سنا ةظمل ىف ناقرمي <« هاثثأو بلكلا له ! ةرطفلا قطن اذه ؟ قالخألاب

 !! نايدألا امتمنص ماهوأ ؟ بلكلا نع ناسنإلا ديزي اذامو ؟ قدلخألا هما تيش

 ةرطفلا ىلع شيعن نح . ةرطعفلا كيثامف تثش نإ وأ . ةرطفال . . طفلا

 ! نامرح وأ طفض وأ تبكالب . ةيرطفلا عفاودلا ىلع

 مطحم نع امكسع وأ ءىش اهطبضيال ٠ اهتق ىلإ ةيتاملا ةجوملا تضمو

 ! « ناسإلا »

 ؟ ةيمتحملا فقب نأ نكي اذ نم . . ةيمحملا

 ؟ افقی اذا . . مئ

 فالطناو ۰ دویق الب تالف « « روطتلا « لظ ىف ذیذل شيلا

 .ء ةعتم . دودح الب

 ٠ ققحمو امتاذ تبثثل ءارغإلاب ةنونجلا تنبلا ؟ اهفقو ىلإ هجتي ىذلا نمو

 ؟ تادؤدمم مارد فلكيال ىذلا ذيذللارسيملا عاملا ىف قراغلا دلولا م1 ؟ اہنایک

 نولممي نيذلا . ٠ ااو نوجتتملاو نوجرخلاو ايسا رودو ءايزألا تويب أ

 ؟ نييالملاب ةحمبارلا ةعانصلا تات ىف

 اذه ف ماعأو مہتک جور نذلا « نوناتفلا » د « ءابدألا « أ

 ؟ نودجلا راعسلا

 ؟ رامدلا ىلإ ةبرشبلا نودوقي نيدلا نيطايشلا مأ
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 ! ريذنلا تاحيص اوحيصيل سان فق . كلذ عمو

 ! هیتلا یف اندعبأو ىدا اتزواچ دق : اولوقیل سانا فق
 اودوع . قالخألا ىلإ اودوع . « ةرطفلا » ىلإ اودوع : اولوقيل سان أ في

 ! «ةيرشبلا » نورمدت . كلبقتسم نورمدت . كفن أ نورمدت متأف . لمارفلا ىلإ
 ! ندا لاجر نم ظعاو مہیف سیل ... یتش تاهاجنا یم سانا

 ! نودحلمو . ةغسالفو ء « ةسايس » لاجرو « لع » لاجر

 ! ن رشملا نرقلا هاوفأ . . هاوفألا كلت نم تادايشلا ىلاوتتو

N #H ¥ 

 : « لوما كلذ ناسنإلا » هناتك ىف « ليراك س سكلأ » . . لوقي

 , انمتالت ال امنأل « بمص فقوم ىف اسف دج ةيرصعلا ةراضحلا نإ »
 تالايخ نم تدلوت انآ ذإ ١ ةيقيقللا ادتميبطب ةفرمم ةي نود تثثنأ دقل

 ىلعو ٠ مهلابغرو منايرظنو « ممماهوأو ؛ سانلا تاوهشو ةيبلعلا تافاشتك ألا
 [۲۸ص ]اداکشوان مج ةبسنلابةاص ريغاب الإ ءانتاد وجت تشن انآ نم مغرلا

 سكعوهعقاولا نكتلو ءىش لكل اسايقم ناسنإلا نوكي نأ بحي »
 هضنب هايد مظي نأ ماطقسي م هنإ . هعدتبا ىلا ماعلا ىف بيرغ وپف : كالذ

 مواعهتزرحأىذلا لئاملا مدقتلا نإف مث نمو .: هتعيبطب ةياع ةفرعم كع ال هنأل
 ةثييلاف ,. ةيناسنإلا اهنم تناع ىتلا ثراوكسلا ىدحإ وه ةايلا مولع ىلع دالا

 .. ادعيه ةبسنلاب الو ء انماوقل ةنسنلاب ال ةلاص ريغ انتاعارتخاو انلوقع امدلو تلا
 ابيف تفلب ىتلا ممألاو تاعالا نإ ٠٠ ايلقعو ايقالخأ طحين ادنأل ءاسعت موق اننإ
 ةذحآلا مألاو تاعالا ةقدلا هجو ىلع ىه « مدقتو وم مظعأ ةيعانصلا ةراضحلا

 اهريغ ةدوع نم عرسأ ةيمجملاو ةيربرإلا ىلإ اهتدوع نوكتس ىتلاو « فمضلا ىف
 ]4ص ]< “ الإ
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 . ىلقعلا طاشنال ةبسانم ةئيب تلخ ىف نآلا ىتح حلفت ( ةراضحملا نإ »

 ريك دح ىلإ - ناسنإلا ىنب بلغأل ةضفخما ةيحورلاو ةيلقعلا ةميقلا عجرتو

 نيد » “ىدابمو ةداملا قوفت نأذإ . ىجولكيسلا موج ىف ةدوجولا صئاقنال

 [ +٠۸ ص ] « قالخألاو لاجلاو ةفاقثلا تمطح « ةعانصلا

 ةرسألا بيردت هلاديةساب ةميسج ةطلغ ىرصملا معمتجلا بكرا دقل »

 نعطتسب ىتحءةناضحلارودل نمهافطأ تابمألا كرات اذهو . امات الادبتسا ةسردملاب

 ةيبدألا نهنياوهوأ « نهذابموأ « ةيعانجالا نيعماطم وأ ؛ نملاعأ ىلإ فارصنالا

 نہناقوأ نعيضي اذكعو .. ايسلا رود دايترا وآ « جديربلا بعلل وأ « ةينفلا وأ

 لصتي ىلا اماعاتجاو ةرسألا دحز ءافتخا نع تالوثسم نهنإ . لسكلا ىف

 ًاشنتىقلا ةريغصلا بالكللا نإ .. ةريثك اروم مهم لمتيف ء رابكتلاب لفطلا ايف

 بالکلاک دلمتکم اوم ونت ال ؛ ةدحاو ةريظح ىفاهرمع سفن نم ىرخأ عم

 نيدلالافطألل ةبسنلاب تلذك ل احلاو . اميدلاو رثإ ىف ىضمت نأ عيطتست ىتلا ةرحلا

 نيدشارةبحصب نوشيعي نيذلا كللوأو نيرخآلا لافطألا نم ةر طسو نوشيعي

 بلاوقلل اقبام ىنطاعلاو ىلقلاو ىجولويسفلا هطاشن لكس لغططلا نأل . ءايكذأ

 انيحو . هنس لثم ىف لافطألا نم اليلق الإ لعتب ال هنأذإ : هطيحع ىف ةدوجولا

 هتوف درفلا غلبي ىكلو . لمتكم ريغ لظي هنإف « ةسردملا ىف ةدحو درج نوكي

 نوكصت ةددحم ةيعاتجا ةعامج ماتهاو ء ةيبسن ةلزع ىلإ جات هنإف ةلماكلا

 [۳۱۹- ۳۱۸ص ] « ةرسألا نم

 لقعلا نأ ودبيو . ىلقملا طاشنلا لقرمي ىسنلا طارفإلا نأ فورعملا نم »

 ىتح ةيسنملا ةوهشلل تقؤم تبكو « ولا ةنسح ةيسنج ددغ دؤجو ىلإ جام

 ىوصقلا ةيهألا ء قح نع «ديورف دك أ دنلو .. هتوق ىتنم غلبي نآ عيطتسي
 یفرلابقلعتت هتاظحالم ناف كلذ عمو . روعشلا طاشن هوجو ىف ةيسنملا عفاودلل
 ل و ي رولا ا هوجو ق ايسا اولا
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 «نييداملا صاخشألا ل مشت ث يع هتاجاتنتسا مستالأ بج م نمو .. صخألا ىلع

 ايو .. ممسضتأ ىلع ةرطيسو « ايوق ايبصع ازامج اوبهو نيذلا كئلوأ ةصاخو

 تبكتام دنع اذوذش رك أ « نينرتملا ريغ « باصعألا واتملا « ءافمضلا حبصي

 نم لكشلا اذه ةسرامب « ةوقرثك أ نوريصي ءايوقألا نإف « ةيسنملا مهن وهش

 . [٤۱ص] « دحزلا

 ممتا امض رغي ىتلا ریكشتلاو ةايلا تاداعو ةثيبلاو ةئارولا ةجينن ناسنإلا »

 انفرعو « هروعشو هج یف تاداعلا هذه رئت فیک انفصو دقلو . یرصعلا
 نأو « ايجولونكتلا » اهقلخ ىلا ةئيبلل ةبسللاب .هسفت فییکت عیطتسیال هنأ

 نع نيلوئسم اسيل ايجولونكتلاو معلا نأو . هلالحما ىلإ ىدؤت ةثيبلا هذه لشم

 .عورشملاو عونملانيب زييملا مامتسن م اننأل « نولوئسملانخم امإو ءةنهارلا هتلاح
 ىلا ةثيطملا . ىمظعلا ةثيطلا كلذب ابكت راف « ةيميبطلا نيئاوقلا ابضقن دقل

 ىف نذأتسن انيح ةدحاو ةباجإ الإ ىطعت ال ةايلاف ... اعاد ابك ترس بقاعي

 ىف ةذحلآ ةراضحلا نإف اذمو . . لئاسلا فامضإ ىه .. ةمرحلا ضرألا دايترا

 . [۲۲٣ص] « زایمال

e» 
 : «ةفسافلا جهايم» هباتک یئ یکیرمألا فوسليفلا «تنارويدلو» لوقو

 ءارقف تاللا ىف ءاينغأ اننأل « ةرطخ انتفرعمو «ةيحطس مويلا انتفاقو »

 ناإلا ةرارح نم موب تاذ ان ىذلا لقملا نازنا بهذ دقو . ضارغألا ىف
 اقرفتسم هلک املا ودییو ؛اتايق)اخأل ةيلاعتلا سسألا ان معلا عزتتاو « ییداا

 فلت ىرخأ ةرم هجاون اننإ .برطضلا ابقلخ ؤزج سكمت ةبرطضم ةيدرف ىف
 لع لع ةيعيبم قتالخأ ىلإ ىدتهن فيك ىنعن . طارقس لاب تقلقأ ىلا ةلكشملا
 "اذه ىعاتجالا اتار ددين انتإ ؟ سافلا كولس ىف اهرتآ لطب ىا ةيولعلا رجاوزاا
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 دقفن نيح ؛ ىرخأ ةيج نم ىروثلا نوت لا اذمبو « ةمج نم نجاملا داسفلا

 لس بترتو ضارغألا دحوت ىتلا ةيلكلا ةرظنلا هذه دقفت اهنودب ىتلا ةفسلفلا

 [ ج ٦-۷ ص ] 4 . . .تابغرلا

 دقف . انتالخأ ريغت ىف شابا ببسلا وه اپعویذو لجلا عناوم عارټخاو »

 ىدؤي ناك حاكتلا نأل « جاوزلاب ةيسنلا ةلصلا ديقي اعدق ىفالخألا نوناقلا ناك
 قيرطب الإ هدلو نع الوتسمدلاولا نكي لو « اءهنيبلصفلا كال ثيحم ةوألا ىلإ

 تقلخو « لسانتلا نيب و ةيسنجلا ةلصلانيب ةطب ارلا تاحنا دقف مويلا امأ . جاوزاا

 ىف ةذخآ ءاسنلاو لاجرلا نيب تاقالعلا عيمج نال هنوعقوتي انؤابآ نکی مل انقوم

 ىف لضد نأ لبقتسلا ىف ىقالخألا نوناقلا ىلع بحجم و . لماعلا اذه ةجيتن ريفتلا

 تابغرلا يقتل تاعارتخالا اب تءاج تلا ةديدملا تاليہستلا هذه هناسح

 ][ ١ ج ۱۲١ ص ] « ... ! ةلصآعلا

 هيف مدقت ىذلا تقولا ىف « جاوزلا نع طبثم لك ىلإ ىضفت ةيندملا ةايغ »

 وما نكلو اه ءادأ لمسي ليبس لكو ةيسنجلا ةلصلا ىلع ثعاب لك سانلا ىلإ
 عف ناك اذإف . یداصتتالا وغلا رخأتي اک« لبق نم ناک اع ارکبم متی یسنجلا

 ارمأ ودبي نآلا هنإف « ىعارزلاىداصتقالا ماظبلا لظ ىف الوقممو ايلع ايش ةبغراا

 ىح « لاجرال ةبسنلاب تح جاوزلا تلجأ ةيعانص ةراضح ىف ىميبط ريغ وأ ًاريسع
 فعضتنأو « ةروثلا ىف مسجلا ذخأي نأ نم رفم الو . نيثالثلا نس ىلإ لصي دق

 ةليصف تناك ىلا ةفعلا حبصتو . مدقلا نمزاا ىف ناك اع سفنلا طبض ىلع ةوقلا

 رخافيو « الاج لام لا ىلع فضي ناك ىذلا ءايملا نتخمو ؛ ةرخسلل امضوم
 دق لع ةدودع ریغ تارماغم یف امقحم ءاسنلا بلاطو « مایاطخ دادعتب لاجرلا

 موي تاذ تأشنأ دق ىنيدلا ناعيإلا ةرارح نأب هرارقل مم س باكلا نأ ظحالب )١(
 < ةفلفلا » ىلا اليوم امنا ٠ ىنيدلا ناعإلا ةرارح ةداعتسال لمسيالو ومديال _ لقملاف انازتا

 روق م ٠ ةدراب ةينحذ ةليصح تناك ليوطلا ام رات ف ةفسافلاو ! دوقفملا لقملا نارا ديس

 تاكلا نكساو ء ةعفادلا ةديقملا ال اميف رؤقال ةيرشبلا ةايملاف ٠ ةراوملا ةيرشبلا ةايح ىف طق

 1 ةينكلا نم براه هنأل .٠ ليزملا لحم لا اذه الإ كللعال س ىكيرمألا س ىفرفلا
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 ىقالغألا نواقلا لاضوأ تقر دقل ٠ سيل وبلا ةباق بال تايواملا ةسفانب عراوشلا
 ]۷ = ۱۲۹ ص ] ¢ ,a مک یندملا ماعلا دعي ملو. ٤ یعارزا

 جاوز ريخأت لمجن نأ نكمي ىذلا ىعاتجالا رشلا رادقم ىردن انسلو »
 ۾ ددمتلا ىف ةبغر نم انيفام ىلإ جر, رشلا اذه ضع نأ فالو . هذع الوسم

 ىلإ رضاملا انرصع ىف نظلا ربك أ ىف مجري رشلا اذه لمم نكاو ... بذهت
 ىف وهف جاوزلا دعب ةحابإ نم ثدحم امو. ةيجوزلا ةايحلل ىعيبطلا ريغ ليجأتلا
 هذه ىف ةيعاتجالاو ةبويلا للعلا ميف لواحن دقو . هلبق دوعتلا ةر بلاغلا
 , ناسنإلا هقلخلاع یف هنمرفمال رمأ اأ رابتعاب امنعزواجتن دقو ؛ ةرهدزلا ةعانصلا
 نأ لجخلا نم هنأ ريغ ٠ رضاحلا تقولا ىف نيركفلا لمم مثالا ىأرا وهاذعو
 ع اعض نيسفت أ نمدقي ةيكيرمأ ةاتف نويلم فصنةروص نع رورس ف ىر
 كلت « فوشكسلا بدألا بتكو حراسملا ىف انيلع ضرعت ىهو « ةيحابإلا عذم
 <« نيمورحلا ءاسنلاو لاجرلا ىف ةيسنإلا ةبغرلا ةراثتساب لالا بسک لواحت یتا
 . ةحصلل هتياعرو جاوزلا ىم نم ؛ ةيعانصلا یضوفلا یس یف مو

 لجؤي نیح لجر لک نأل .ةب اك ةروصلا نم رخآلا بناملا لقي الو »
 ءاضروللجرلا دمو .رهاظ لاذتباف نمکسقی نم عراوشلاتايتفبحاضي جاوزاا
 تانيا تدحأب اريج ايلود اماظن ليج أتلا نم ةرتفلا هذه ف ةصاملا هزتارغ
 ] ı۲۸ — ۷ص | «. .ابعابشإ|و تابغرلا ةراثإل اهروصت نکي ةقيرط لك عدتبا دق مالا نأ ودبيو . ةيملعلا.ةرادإلا بورض یمأب اظنمو

 ء ممهاذم فالتخا ىلع امیج < دوہشلا > املا لسو كرام ةجيتت ىو ٠ رايهنالاب ةيرشبلا رذعب ء عا ناك اأ وأ « روطتلا » اقح نأب . لوقلا نم ء ةيابلا ىف امباحسأ املا لصي ىلا جاتتلا وح اهم اتم ىنا نأل « قيلت ريغب ىم ۴ اہلقتت املو « انه « تاداہدلا » هذه شانت ناو . ىداصتقالا <« روطعتلاب * للا لاستلا رايق < خيرات ىدالا يسفتلا ىده ىلع انه ريج باكلا نأ حشاو )١(
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 ام ثك أ نواعت دق ةذللا ىلع لابقإلا ىف ددجتلا اذه نأ نقلا ربك أو »

 تايتفلاو نابشلافشتك | نيحو . ةينيدلا تادقتمملا ىلع نوراد موجه مم نظن

 فلآ للا ف اوسعلا مذالم رهشي نيدلا نأ س ةأرج لاملا مهبسك أ دقو -

Tore] TEE 
 اجاوز سیل [ ثیدحلا مسجلا ىف ةأرملاو لجرلا ] امہجاوز ناک الو »

 HE ةو طاب رال هيسنج ةلص هنأل حيحصلا ىنعلاب

 نع هلاصقتال جاوزلا اذه توجب ٠ ةايملا تاموقمو « هيلع موتب ىذا

 ناتمطق امہبأک نیدیحو امہسفن یف ناجوزلا شکتیو . . عوتلا نعو ةايملا

 ٠ رخاسلا ةايح طفض ابي ةيدرف ىلإ بلا ىف ةدوجولا ةب ريغلا یهو . ناتلصفنم

 .فافختمالا ىلإ ةفلألا ىدؤت نيح « مي ونتلا ىف ةيعيبلطلا هتبغر لجراا ىلإ دوعتو
 [ ۲۲٣ س | « . . . هتلذب ام رك أ هلذبت ديدج ةأرملا دلع سلخ

 _نظلاربك أ انب راجت حانت نع انوربخ نوفرعي نرذلا نم انريغ عدل »

 ء رييغتلا نم رايت ف نوقراغ نحنف ٠.هديرا وأ هيف بغر ايش نوک نل اہنأ

 ثدح دق ءىش یأو ٠ اهرایتخا یف انا ةليحال ةمرتحمتاياہن ىلإ بیرالب انامحیس

 ىف تمبلا ذخأ دقو نآلاف « مظنلاوديلاقتلاو تاداملا س فراج لا ناضيفلا اذه عم

 ةدحأو ىلع [ روصقلا | رصاقلا جاوزلا دقف دقف ءءافتخالا ىف ىريكلا اندم

 ٹیح ءرثک اف رثک أ دييأتب رفظيس ةعتملا جاوز نأ بير الو . ةماملا هتييذاج

 ' حابم رغ مأ ناک احابم « را جاوزاا دادزيسو ٠ ادوصقم لسنلا نوكيإال

 لقأ جاوزلا اذه ةأرلاررتمت فوسف « ليمأ لجرلا بناج ىلإ امہتيرح نأ عمو

 <« جودزلا ىوتسملا » رانيس . دحأ اه زاغي ال مايأ ىف امبضقت ةميقع ةلزع نم ارش

 ومنیس ٠ حاوزلا لبق ب رجیتلا ىلع ءیش لک یف هدیلقت دعب لجرلا ةأرلأ ثحتسو

 ى هرسأب جارزلا ماظن غاصب ۴ . ةماعلا تاحتزلا اباحضب ندلل محدزتو ؛ قالطلا
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 ارس لجلا طبض حبصيو ةأرل عينصت متي امدنعو . ةحامس رك أ ةديدج روص
 ةلردلا مظن لح وأ ء ةأرلا ةايح ىف اضراع ارمأ لما ىحضي  ةقبط لك ىن اعاش
 . 4)١ ءىش لک اذهو .. تیبلا ةباتع لح لافطألا ةيب رتب ةصالا

 t1 — re] ص |
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 «۹۹۲ وأم ٠۲ یف رداصلا اهددع ىف « مويلا رابخآ » ةديرج ترشتو
 : اذكم هتمدقم تعج « ! عايضلا تب رط ىف ماعلا بابش » ناونعب ايف اقيقجت
 .. بابشلانيب فارحالارتمومرت عفت ر, اکی رمأ ف ! ماعلا بابش هت نأ ىلإ
 فو . . شيشملا نيخدتو وطال نيقهارلا نم تاباصع فلأتت ايناطير, ىو
 تحيل تيفوسلا ىلعألا سجا عمتجم ايسور و .. لالحالا دیازتي ارسیوس
 اميودنم ىلإ « مويلا رابخأ » تقربأ دقل .  ىسورلا بابشلا فارحما ةلكشم
 ىذلا فراج لا فارحنالانع ةلماك ةروص مهنم تبلطو ماعلا مماوع یف اپیلساسو
 »! . ملاملا بابش دهپ

 : قيقحعتلا صن وه اذهو

 : ديسلا لولغز بشك ندنل نم

 متارج یهو . ةظل لک ایناطب رب یف ناہشلا اہہکتر, غون لک نم مار نإ
 ةيساسح ملاملا دالب رک أ یھ ایناطیرب نأ ذإ . تاقبطلا فالتخاب فلت
 فلتخم ىف عقت منارج موي لك رشفت ةيفاطيربلا فحصلا . تاقبطلا ماظل ةبسنلاب
 ليخد امدنع ًاريخأ تمقو ىلا ةع رجلا تالت مثارجلا هذه انل روصتو . دالبلا ءان
 امنوقرم ةريثولا انيسلا دعاقم ىلع اولامناق ميفلا مهبجعي و « ايسا نابشلا ضعي

 بتاكلا ايمفوت ىتلارورفلا لك ت ققح دقو ! ۱۹۲۹ ةنس اذح هب انک بتاکلا فلآ 0(
 _یودملاب_ لقتنت املا رورلا هذه ا ‹ لعفلاپ هقوت اک ییرألا مسجلا حبصأف « دموي
 . برفلا نع اهن راضح لقت لا < ةرضحتلا » تامعا للل
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 اسلا تقاغأ نأ ةجيتنلا تناكو . مميديأب ةشاشلا اوقزم م٠ نیک اکسلاپ

 ! ثلاثلا ناك امنإ و . هعون نم لوألا وه ثداملا اذه نكب ملو . اهياوبأ

 ۰ : تاباصملا موج

 تنعطو ىرخأ ةباصع ىلع اموجه بابشلا تاباصع ىدحإ تمظن مايأذنمو

 . ةيركسملا تالجلا ظنت اك م وجملا دعأ دقو . اهدارفأ نم ةرشع نيك اکسلاب

 ا م عالطتسالا ةه مايقلل اهدارفأ ضىب « ليوسوم » ةباصع تاسرأ دقف

 .ةروسكلا تاجاجزاو ةيديدحلا نابضقلاو ىصعلاو نيك اكسلاب موجملا تالذدب
 متآجافو . ةيدلبلا ةعاق ىف تسيوتلا نوصقرب ىرخألا ةباصعلا دارفأ ناكر

 نكرتشب نك اللا تايتفلا تاخرص تعفتراو موجب « لي وسوم » ةاصع

 . ناکم لک ءامالا تلاسو صقراا ین

 8 اينرلا رقطلا مارم

 عقاولا ىف ىهو . ايندلا ةقبطلا دارفأ اب رهتشي ىتلا ىه ملارج لا هذه لثمو

 ةقبطلا هذه دارفأ نم نوفرحنملا نابشلاف . . . اجاعزإ اهرثك أو مارجلا عاف

 نوفرصتيو ىرفصلا ندملاو ىرقلا نومجامي و ةريبك ت اباصع ىن [نايحأ ن وعمتي

 . امام مالفألا ىف امنودهاشي ىتلا ةت رطلاب

aûیماقلا ماما ہراس  : 

س ىزلجإلا ىفاقلا مامأ نابش ةسح فقو ىضالا عوبسألا فو
 زیلوک روهی

 (ةنس۴۴) تنوموب نوجل ىضاقلا لاق . ةاطبلاو فارعنالا ةت ندنل تسيو ىف

 ٠ امف كدعاسي نأ دحأ عیطتسيال احرم ىلإ لصت ىتح الوخو

 نكمب صخش ىأ نأ افح دقتعت له « ةنس ٠۳ » افيإ لوبل ىضاقلا لاقو

 ؟ كتبقرو كنيمج ىلع لسرتشي كرعش كرات تنأو . لمع ىف كمدختسي نأ
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 لعحتل دويجلا نم ريبك ردق كمزاي ( ةنس ۲١ ) دووتسيو سلراشل لاقو
 . ابذهم اتاسنإ كسفن نم

 + عادلا ىلإ بلكلا تكر ت
 دقل » : لاق (ةنس ۲۴ ) كيرد ملوكلام . ةفلتخت لاوقأب نابشلا درو

 یتلحرم فصتنم یف نکو . ملعتلا نم ريبك ردق ليصحت ىلع یاوبأ یندعاس
 ىسفن تيرو ؟ لبقتسلا ىف هنوك أس ىذلا ام :لءاستأ تأدب ةيلكسلاب ةيساردلا
 ةايملا هذه ىف تدعم امدنعو « كانبلا » ءارو مويلا لاوط سلجأ ىلديص دعاسم

 . . ةةدهم بوبحو ةيودأو ضرم امام لك . ةدامنسلا نمًاريثك اهيف دجأ

 «! سيرابو ندنل عراوش ىف ًاقيلط ايحأنأ تررقو « ةيلكلا تكرت دقف كلذلو
 : عام ولا «٠ ناياراقتعا

 .نوتوع ءالؤه لثم ناکو « ةايملا راقتحا ىلع نومجت ميج نابشلا ءالؤه نإ
 عيتجملا نإف نآلا اماع نيثالث ذنم ندنل ىف نواطمتلا امأ « عوج لا نم عراوشلا ف
 ايلا ل امو لم مدعاسي

 : لوقيف دوق لع نواصع فیک دووتسیو سلراش وهو مدح حرش

 نملاسلا ىلع لصحم نحو «ائلش ٤٠ و ۳۰ نيب حوأرتي عوبسألا الخد نإ

 لصحم اک« انم رورسلاب نرعشي ىناللا تايتفلا وأ « انيلع نقفشي اللا تايتفلا
 ندنل ىرلاز نموأ « انل روص طاقتلا نوديري نيذلا حايسلا نم لالا ىلع
 نوضقي نيذلأ نيفقتلا نم وأ . ةنيدملا ىف ليللا اياب ىلع عالطالا نودي رب نيذلا

 . اقيفر نوديرو ةدحولاب نورعشي نيذلا سانلا نم وأ « ادتشقانم ف ليلا
 » : لع وأ دوی الب کلو عیرشم یئ یآ نم داستا د

 ارم
 ةططس وتلا ةقبلطملا نم نومامتلا نابت اپبکترب یا م “ارا نم مرا انهو

 تایتفلا متارجا نمعوئلاا ذه بذ و٠ رارمتساب دیازنب «شیشطا» نیخدتلثم
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 ناصح نأ تايتفلا ىلع بءصلا نم ناك ام. نكلو . نابشلا بذج امامت

 عابتو . ةفيفلأ تاردخلا صارقآ نم عون ىلإ نأجلي نهنإف « شيشحلا » ىلع

 ةدلب ف سيلوبلا فشتك دقو . تارابلاو ىهاقملا ضمب ىف ارس صارقألا هذه

 هتيدبأ ىذلا ببسلاو . صارقألا هذه ناوانتي سرادملا تابلاط نأ نروبتسيإ

 ةقطنمندنأ ىف فارحالاو مارجإلا قطانم ًأوسأو )١( « ةايملا نم برملا » وه

 تسي وتلا تايتفلا صقر ثيحو تاردخلا راكوأ امف رشتنت ىلا « وهوس »

 نمم الغ نعایع دق قاهرإلاو ر دخلا نوكي حابصلا ملط اذإ ىتح ليلا لاوط

 ! نه ثدح اذام کالذ دعب

 : مارا اوم

 ؟ ةديازملا مأرج لا هذه ةيجاوم ايناطي رب هلعفت ىذلا ام : نآلا لاًرسلاو

 . راسم تاباقو . ةيلخادلا ةرازوب نيفرحنملا ثادحألا ةرادإ ىلإ تبهذ دقل

 .ىرخأ ىلإةقبط نمفلتخت ملارج لا بابسأ نإ ىل لاق ىذلا ةرادإلا ريدم نامور
 ٠ ايندلا تاقبطلا ىلإ نومتني نذلا نابشلا مه نيفرحنملا نابشلا عا اونأ أوسأ نإو

 تناك د قلو . هكولس نع ريبك د ح ىلإ ةلوئسملفطلا ةيب رت نأىلع قيقحتلا لد دقلو

 تكرتو برملا ءاتثأ رسألا ضعب ترجاه دقف . ةيادبلا ىف ةلوثسم برملا

 ىلإ مهنم نوريثكتلا هجم او . مهب نوني تاهمأ وأ ءا اودجب ( نيذلا امهافطأ

 .ةمرطا

 قنش دقل . ًاضيأ نابشلا ىلع اهريأت اهل نويرفيلتلاو اهيسلا نأ كش الو

 ببسلا نع لثس امدنعو . همأ بروج هل اقيدص هرع نم ةرشع ةثلاثلا ىف بص

 « ٠ نويزرفیلقلا یف اذېک ایش تير دقل » : الثاق باجأ

 ان۲۷ خیراتب ةيريلجلإلا زيت ىادنصلا ةديرج ف نكينبل روعك دلل ثيدحٹتحم یف (۱)

 نأ نولوقي مهنا » : كانه تاردخملا ىطامتإ ىدلا فرعنملا بابشلا نع لوقي ۱۹۹۲ ةنس

 مهو ! لکشالب ماع یف ۰ ماض عمتجم یف معالم دیدحتلو 4 ميسفتأ نع ريبعشل ةلواحس شيشا

 < ! ىاسنإلا لايلا كارد باب انل اوحتف دق مهنأب نورخفي
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 : جرا

 تايحرسملاو مالفألا لأسم ىف صاخ ىيقح ءارجإب ةموكسحلا ترمأ دقو

 راشتنا ىف ديحولا ببسلا سيل اذه نكسلو . نويزفيلتلا ىف ضرعت ىتلا ةفينعلا
 تاليمستلا ريفوت مطتست م ةموكىلا نإ ناموب رةسم ىل لاقدقل . بابشلا مئارج
 ةموكىلا نإف كللذلو « ةيضرم ةقيرطب مبغارف تاقوأ نابشلا ىضقب كل ةمزاللا

 ةحابسلا تامامحو ةيدنألا نم دیزم ءاتب ىلإ فدہب ریبک ع ورشم ىف نآلا كرتشت

 . غارفلا تقو ءاضق لاسو نم كلذ ريغو

 نييعاتجالا نييئاصخإلاو ءابطألا نم ريك شيج كرتشي تقولا سفت ىو
 .مملك اشمو ممتاجايتحاو نابشلا فرحا بابسأةساردىفةيب رآلا ىف نريئاصخإلاو

 : ارس وس نس ةر وص

 : ةدعس ےمارب| بتک ارسیوس نمو

 دمحم دربلا . . امامت ةيلاخ عراوشلا . ليللا فصتنم دعب ةدحارلا تقولا

 . . ! ةفوشكم ةمدق ةرايس ترهظ ةا و . قورملاف مدلا ةكرح لشيو فارطألا

 ةشئاط ةحول  ةيعيبطلا ريغو ةيميبطلا ناولألا عيمج ةيلطم ىه ايلول فرمت ل
 قوف . ةبيجع تاموسر . وساكيب دقي ىلا بيرفلا ناتفلا ةشير اهب تشبع
 طاقتلا كيلع بعصيل ىح . اف ناكم لكو . اهذفاونو . ةرايسلا لكيه

 . ةرايسلا هذه نوبكر ب اوناک صاخشأ ۷ نم رک أ . . اہماقرآ

 نولطئبلا سفت . ةدحاو سباللا . ةاتفلاو ىصلا نيب قرفت نأ كنكمي ال
 رحألاب ةنواملا « ةزوابلا » سفت . یف ام رثک ا ددحم ىذلا ًادج قتيضلا

 ىلإ . . نقدلا ىلعأ ىلإ لصيو ليوط رعشلا . ىلا مم بابملاو رضخألاو

 , اققلا ءاروأم

114 



 : رقثلا لهر ىل

 . فينج ةريحب مامأ لاهإ ىفةرئانملا تاليفلا ىدحإ مامأ ةرايسلا تفقو م

 رودلا ىف - ةقشلا لخاد ةعويجلا عفدنتو . . لفقلا ىق دوقغملا حاتغلا روديو

 ذيبنلا تاحاحز عقرغتو . . عومشلاو . . راونألا ءاضتو -- اليفلا نم ىاثلا

 | لیتکو ک ب جعأ ن وکتل ریبک ءاعو ف اذه لک ب کت مت یکسی ولاو ۃریبلاو

 ةلالا نم ىقيسوملا تباسناو ! اذه انموي تح « ليتودرتم » رهمآ هلع عسي

 تفتخاو . ةصقارلاريغو ةصقارلا تاناوطسألا ثدحأ امقوف رودت ىتلا ةريغصلا

 ىتاو ةرشابملاريغ ءاوضألاو . . ةنوللا عومشلاب ةعومجلا تفتك او . . راونألا

 «قواخ» لک مع ضوو !بالود قوف .. ةراتس ءارو نم .. دعقم.فلخ نم تعبت

 ةنيابتلا ناخدلابحنسو تاقلح تأدبو . . هيتفش نيب ةبيب وأ اراجيس وأ ةراجيس

 . . «ةلفلا» لمتكسل صقرلا نم دبال نأكو . ةقيضلا ةفرغلا فقس ىن ىتاحت

 فنعأ اوراتخأ لب . . احابص ةثلافلا تبراق ةعاسلا نأ ىلإ ةعومجأا هبنتت ملو

 مهمادقأب نوب رضياوأدب و « تسي وعلا انجو .. لوردنأ كورلاكة صقار مافن أ

 ىلع ىواستلاب « ةنيشت وكلا » ققاروأ عزوت مث . . . ضرألا قوف مماسجأو

 دجو اذإف اسلا بعاللا نم ةقرو لوألا بحسي مث . . نيبعاللا

 رودلا ىہتنی یتح اذکھو . . ضرألا ىلع نيتقرولاب یھ ابلثم هدلع

 قحتسيو ٠ . رودلا اذه ىف رسامللا رتعيف بعال دب ىف ةريخأ ةقرو ققبقت نأب

 علخب رضالا موقي نأ وه ةبعللا هذه ىف ديحولا باقعلاو . . هيلع بالا میقوت

 وأ .. تفاركلاوأ . . تيك اجلا علخب ةداع أدييف . . هسبالم نم ةمطق ةا

 نوحپصیو اہلک م پسبالم نويعاللا ملحم ناب ةبعللاىهننت تح اذكعو . . ءاذحلا

 هذه دادزتو . . مېتازمغو مېتاخرصو ممتاکصت نی . . منام مپتدلو اک ایارع۔

 . «ةلشلا » نف رثك أ وأ ةاتف دوجو هلا ىف تاخرصلا
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 . . ىرضأ امو

 سرالا نم دفتسي م اهضعب نإ 1 ةفاعسصلا ءادن ىلإ تالثاعلا لك هبنت لو

 اذسه ةيادب ىف امنبتك ىلا نيقحارلا « ةلش » ىلع ضبقلا دعب ءاج ىلا لؤما

 ةعدبلا الإ . . دوسألا رفوابلا تاباصع ارسيوس تفرع دقل ؟ . ليلدلا ! قيقحتلا

 ءابألا ةرطيس نم بورما عاطتسا ىذلا مئاضلا بابشلا .. سيراب نم ةدروتسما

 رمت مايألا . . اه ىنعمال ةيميهوب ةايح . . ريخاوملاو ىماقلاو عراوشلا ىف شامف

 تالاح نمةلاح هباتلت يتح اب رعشي ال « فيصرلا ىلع وأ ىمقلا ىف هن اکم یف وهو

 هبرقيو لللا اذهو قتيضلا اذه نع هدمبب ءىشىلع مذقي نأ ررقيف .. قيضلاو للملا
 ىف هروص رشذتو . . راظنألا هيلإ تفليلا ةداملل قراخ ءىش ىأ . ٠ عايضلا نم
 .ناکم لك ىف سانلا هنع ثدحتيو .. ىلوألا تاحقصلا ىلإ هما رفقي و فحصلا

 : مامر رف عاملا باشلا

 . ابروأ لود مظعم امنم نامت امن إو . اهدحو ارسيوس منال ةلكشملا هذه

 نإ مولظم ىسرذلا باشلا نإ ةفاحصلا تلاقف .  سيراب ىف ةمزألا تأدب
 تيطح ىلا رقلاناعرو تاباصملاوتارماغملامالفأ . ببسلاىه ةيكيرمألا انيسلا
 ءارتلاب لو .. ی وپاک لآ لقب یس رفلا قھارلا نإ . دیذجلا لیلا تایونمم
 ميج ءانتخا امف طرتشب ىلا ةيكيرسألا ةقيرطلا ىلع كونبلا دحأ ىلع وطسلا دعب
 ىأرلا قفاونال ىرخأ ءارآ . ةطلاذيفنت ةظ كنبلامامأ نم امامت ةطرشلالاجر

 نإو ٠ مابنالا اذهنم ةئيربو ةمواظم ةيكيرمألا مالفألاو اثيسلا نإ لوقتو لوألا
 طباورلا مادعتا . هسقن حمتجلا لالحنا وه اسنرق ىف بابشلا فا رحنا باب مآ
 . دالوألا ةيبرت ىف ءبآلا امقبطي ىنا.« ةالابمل مدع » ةسايس ء ةرسألا ارفأ نب
 “ عايضلاو ٠ . ةريلا ىلإ هعفدب ةركبلا ايلا هذه ىف هدحو قهارملا كرت نإ

 . ةرماغما نم عون هيف دج ءىطالتا فرصتلا ٠٠ هيف رثؤ ةريثلا مالفألا
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 : تاسلا فولأو ةرشاس ترافم

 خب بابشال ۃرهاستلفح سیراب یف ماقت رک الا ىلع - رہش لکی تف
 ةيدادعإلا سرادملانمدورطمو ةنس۱۸ ىلع هرع ديزبال ىلا ىدیلوه ناوج اہیف

 فالآ ٠١ نم رك أ قباستيو ! نآلا تاهم لا نم فولألا تاثم بحاصو
 ةرمسلاآدبت .لوخدلا ةركذ تنم عافترا مغرب .:ىنغلا اذه عامل ةقها رمو قهارم

 ٠! ءابالاوفامسإلاو ءىاطلاو سيلوبلا لخدت دعبالإ ىهتتتالو ءاسم ةعساتلاىف

 | يرجو لق تارشا امة و ماعلا لیسنو

 : رققرلا اق لا

 ةباقرلا ضرفب نوبلاطي . . ىلاقولا جالملاب الوأ نوبلاطي سفنلا ءاملعو

 امجرخت ىتلا ةلحمملا ةيحابإلا مالفألا ةلسلس . ..ةيثانيسلا .مالفألا ىلع ةمراصلا

 ىلعرصتقب نأ ال اما امضرع عن نأ . . فقوت نأ بحت ايلاطيإ و ايناملأو اسنرف

 نويزفلتلانم علمت نأ بج ةيلالحالا تاصقرلا هذه .نيعم رمعب جرقلا نس ديدحت

 مءاديإو هلاثمأو ىديلوه ىنوج لحنلا ىلع ضبقلاو . ٠ ةماعلا لاح ا نمو

 . ايف نوب ري تایحالصإ

 2 رع یف تارعررا مار

 : یسوز دیرف بټک نوطنشاو نمو
 ماعلا ىف اظوحلم اعافترا ةدحتملا تايالولا ىف ثادحألا مارچ تاج

 مامأ اواثم نيذلا دالوألا ددع غلب ثيح ىلاوتلا ىلع ةنس ٠١ ذنم امتدامك ىضالا

 کا مامأ ةيضق فلأ ب٣۷ كانه ناك ن أ دعب ٠ نويللا ىلاوح ثادحألا کا

 . ۱۹۰۹ ماع یف ثادحألا

 تاقبطلالإ اهدادتما سبسامسالو . ةيكيرمألا ةمألا رشت ثادحألا ةلكشمو

 ةلكشمنراي و « تايتفلا نيب فارع الانم ةيلاعةبسن كابه نأ اك. مسجلا یف ايلفلا

 ٠ دالوألاب ةصاخ ثادحألا تاسسؤم مظعم نأل نعم فرصتلا ةيفيك ىف ةريبك
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 نیب مراعآ حوارتت دالوألا نم ةعومجم ىلع ضبقلا ًاريخأ سيلوبلا قلا دقو

 ماععقا تامهت عبرأوةقرس ةمهت ١١ ىف نيمهتم تالئاملا ىنغأ نم ةنس 1۷ و ٠٠١

 یسرجوین ینو ۔ ریمدتو برخ تامہت رشعو « ةرايس ةقرسب نيتمہتو « لزائم
 ردقت ةي ءايشأ ةقرس ةمهنب ثادحألا نم ۷ مضق ةباصع ىلع سيلوبلا ضمت

 نوقلتب مهمأب اوفرتعا دقو . ةسخب نامأب امعيبو رالود فال١٠ یلاوع انام

 ةقرسلا ىلع اومدقأ مهلأو « ةقرسلا نع ىنغ ىف مهلعجت ةيفاكًالاومأ مهلابآ نم

 ةديدم ةينغلا ىحاوضلا ىدحإ ىهو رتسش تسيو ینو . « ريثم ءىش » اہنأل

 نم ممضعب و نينمدم ىلإ مهم نوررثكلا لوحدقو . تاردغملا مادخيتساو عیب
 . تاعماجملا ةبلط

 : ییا سرک وکلا ہروئاق

 ةشقانلا نم تاوفس تس دب ًاريخأ ىكيرمألا سرجنوكلا ردصأ دقو

 نوناقلا اذه دعيو . یدینک سیئرلا همقوو مع ثادحألا مارج نوناق

 رالود نويلم ۰*۳ صصخ وهو ۽ ثادحالا مارج ةفاكم ىف لوحت ةطقن ةباثمب

 نم بابشلا نيب ةاطبلا تناك الو « ةمداقلا ثإلثلا تاونسلا لالخ فدملا اذه

 مايقلا ىلع اممزع ىدياكةموكح تدك أ كلذل « فارحالل ةيسيرلا بابسألا

 . راحبلا ىلامأ ىفو ةدحتملا تايالولا جراح

 : لوو لسم

 اكيرمأ ىلع ةروصقم تسل ثادحألا مارج نأ ىه ةماه ةقيقح كانهو

 نيردنملا م ثائم ةدع الذ دك أ دقو 6 یلود عیاط تاذ ةلكشم اهنكلو

 نيفرسلا مو قتوةع رجلا منل ةدحمملا ممألا ري ؤماورضح نيدلا املا ءاحآ ميج نم

 2 Î) قيفودلا داملا نم نوب ودنم هرضحو ۰ ماع ندنل ف دقع ىلا
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 < رضاحلا رصملا ىف نيتلود ربك أ ىسیئر نم ةداہشلا تات ءیجت ًاریخأو

 قطانم امني اف ناعزاتتت نيتلاو « ضرألا ىف اهرمأب نيتك احلا نيتلودلا
 . عجأ املا ىف ذوفثلا

 نیب ام امہنیب دعابب نیلجر نم نام رصت ردصی ۱۹٩۲ ٤ « دحاو ماع یف

 . لئاسولاففالخو ةسايسلاففالخو بهدم ا ففالخ نم ةيلامأرأاو ةيعويشلا

 بابشل اراذنإ مدقی امم الک نإ حضاو هبش امی رصت نیب مح نكلو

 . راينالا ىلإ هقيرط ىف هنأو « هلالحا ىف ىدا زواج هنآ « هنطو

 ! فرتلا هدسغيو فرحني أدب دق ىعويشلا بابشلا نإ : فوشرخ لاق

 ثحبت ةيتييشوسلا ةموكحلا نأب رذنأو « ! امّيصو ةيجبصع » هيب س نإو
 تاركسعم نأب رذنأ اك « ةيجطلبلا » ءالؤه ةملاسس ىف سلوبلا دي قالطإ

 ىلع رطخ هنأل فرحتملا بابشلا نم صاختال اي روبيس ىف ختفت دق ةديدج

 ! ! ایسور لبقتسم

 ىف. قراغ فرتم لعنم مئام ىكيرمألا بايشلا نإ : یدین لاق

 ريغ ةتس دجوي دينجتلل نومدقتي نابش ةعبس لك نيب نم هنإو « تاوهشلا
 ىلع رطخ بابشلا اذه نأب رذنأو ! تاوهشلا ىن مہک امہنا ببسب « نیلاص

 رطحلا اذه اوثحبي نأ نييعاجالا نيحاصملاو ءاملاب باهأو . كيرمأ لبقتسم

 ! الملا اوررقيو
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 بيرق ذنم ارتلجنإ ىف تثدح ىلا ىربكلا ةحيضفلا ىلإ ريشن نأ انتوفي الو

 لباقم ىف رطخلل هطو ضرعت ةماه ةبركسع رارسأ ةعاذإب بر اريزو اف مهمأو
 1 ءارزولاو ءارمألإ هيف طمسب ةراعدلا نم وجم اسفل طيح ةلطقاس ةاتف مم ةسند ةوهش

 طغضوةيسفدلاو ةيبصعلا ضارمألاو راحتنالاو نونجلا ثداوح ىوف هلك اذهو
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 « اهتوا رض فو اهددع ىف امل ليال تاو «ةربتسلا ةدايزا ىفةذخالا مدا
 ! خیراتلا لایجأ لک ین

H ¥ ¥ 

 ! نيرشفلا نرقلا ةدابش امطوقت ىتلا كلت ًادج ةريطخ رومأ اهنإ

 رفارحا وهاعإو «اروطت » سيل ىقلللا للحنلا اذه نإ : الوأ لوقت اہنإ

 راما ىلإ دؤم ىرشبلا نايكتلاب راض فارع هنإ : ايناث لوقتو

 لکن م یذأعت « ناسنإلل » ةرطف » كانه نإ : ىلاتلاب لوقو
 مالیال ءیش

 . هیطاعت رارمتسا نم شرو ء اہتمیبط

 یىفلأ لبق اهرمدیو امہذؤي ناك اف « ةقباث ةرطفلا هذه نإ : : تلذک ل وقتو

 «روطت» امیف ثدحم لو « لاول لايجألا رورم دعب اهرمذیو اپیذؤي لازم مام

 هب شرم تلازام یه لب . نامزألا تلت یف هب ضرمت تناکام ىلع عمت امام

 . رادغلا سفنبو ةروصلا سفن ىط
 « ناسنإلا ةايح نم ٠ لقألا ىلع  ىقللا بناجلا نإ ًاريخأ لوقتو

 سالا تاقالع یف اباوصناک ف « لایجألا میم یف هی ساقی تبا سایقم وذ
 ناكا مو ء باوصلا وه لازيام « ماعىفلأ لبق - ةصاخ ةفصب نيس با تاقالعو

 «مدقلا» لك د عب « فارالاوأطللا وه لازام تاقالملا تفت ىف افارحاو المخ

 ىسضنلا « روحتلاو » « ىسايسلاو ىداصتقالاو ىعاتحالا « ر وطتلاو » « ىفعلا

 ! ماوعألا نم فولأ لب نيفلأ ىف

 الذ هباسح ىف لمح نأ ىغبنب ةيرشبلا ةايل ماظن ىأ نأ هلك لذ ةصالخو

 ةيداصتقالاو ةيدالا بناوجلا ىف هتنورم تناك ام « قالخأالل تباثلا سايقلا

 لظ ىف واب امه حمس نآ یفنیو « ومت نأ ینبنی یتلا « ةيسايسلاو ةيعاتجالاو
 . ٠ ةايحلل ملاص ماظن ىأ

 . . ةيرشبلا ةايلا نم مالسإلا فقوم نع ثيدحلا ىلإ اندوقي اذهو
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 ةا ةا لسا

 . . ةرطفلا نيد مالسإلا

 "باك ةا اير ةرطشا راسب نأ ظا هزم

 ف تثدحتف . اهادمو ةقباطملا هذه نول نع نيقباس نيباتك ف تدحت دقو

 هةيرشبلا سفللا ةيبرتىف مالسإلا ةقبرط نع « ةيمالسإلا ةيبرقلا جهنم » باتك
 : دحاو نآ یف اہلک اہامشبو ء اہبناوج عیمج نم اہک اہلمشی هنأ نیکو

 ماش ةملامم هلك ىرشبلا ناكا ةجلاعم ىه ةيبرتلا ف مالسإلا ةقيرط »
 تتي ودعا ةيدالا هتايح« هحورو هلقعو همسج . ءیشنع لففتالو ايش هنم كرتنال

 ضرألا ىلع هطاشن لکو

 ىلا هترطفب ء هيلع وه ام ىلع هذخأيو « هلك ى رشبلا ناكلا ذخأي هتإ »
 سيل ايش امیلعضرغی الو “ ةرطفلا هذه نم ءىش نع لفغی ال « اہیلع هللا هقلخ

 . لیصألا اہہیکر یف

 ردصت ةمفن لكو ؛ اهن رتو لک چ لامیف ةف ةقد د ىف ةرطغلا هذه لوانتيو »

 ٠ حيحصلا امطبضب امطبضيف « رتولا اذه نع

 حيصتف ةدحس ىلع اهنم الك جلاعي ال . ةعمتج راتوألا جلامي هتاذ تقولا فو »

 حبصتف « رخآلا ضعبلا لمهيو اهضعب جلاعي الو . امف قسانت ال ازاشن تاهنلا

 ةاخألا هلاج ىف لصي ىنلا « لماكعملا ليجلا نحللا نع ةربعم ريغ ةصقا ةمغنلا

 %0 عادبإلا ةجرد ىلإ

 سفتلاتان وكم ممر ىلإ تدع « ةينادنإلا سفنلا ىف تاسارد » باتك ینو

 ٠ ةيئاثلا ةعبطلا نم ٠۹١ س « ةيمالسإلا ةيبرثلا جنم (1)
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 ىف طبارتلا ةقيقح ةصاخ ةفصب تدكو و « اهتلباعم ىف مالسإلا ةقيرطو ةيناسنإلا
 : ناسنإلا نایک

 .نيح ةقيقلأ ىف هرارق لك ىلإ لصن ال ء درفتلا ىناسنإلا نايكلا اذه »

 هيرصنع نيب اجازعما كانه نأ كردن من« ةميبطلا جودزم نايك هنأ طقف كردن
 الك ى دوب .. ناويلاطاشنو كاللا طاشن نيب مج وهو - هلع هل نين وكلا

 نم هباشمو تاللا نم هباشم لمح ىلا ء ناسنإلا ةقيرط ء ةصاملا هتقيرطب امهنم

 . ناويملاو كاللا نع ةياهنلا ف قرتفت مث « ناويملا

 ! ناسنإلا نايك ىف ريخألا رارقلا وه اذه سيل »

 منزلا ىلع ٠ دحوم نايك ةقيقحلا ىف هنأ كردن نيح هرارق ىلإ لصن ايو »
 . جاودزا نم هذه هتمیپط یف ام

 دحولا هنایک نع ردصب امف طاشن س هنع ثعبنی ام لک .. دحوم نایک »

 ! بيكر تلا دقعلا كباشتما

 . نايحألا ضمب ىف ةلصفنم تدب نإ وقيثو طبارت تاذاہلک ن اسنإلالاعأ د
 .. ىونعملا طاشنلاو ىداملا طاشنلا »

 .. ىدبعتلا طاشنلاو ىلمعلا طاشنلا »

 .. يسورلاو ىركفلا طاشنلاو ‹ ىسايسلاو ىعامجالاو ىداصتقالا طاشنلا »

 اطاشت ةلهو لوأل ودبي دق امياش امو هذه طاشالا ناولأ نم نول لك د

 لصتي الو ؛ هبناوج نم بنحب ناسنإلا هب موقب ء اقرفتسم ؛اصصختم ؛ الصفنم
 .. لاصتا ىأ بنار ا ةيقبب

 . نیلصفنم حورو مسج ىلإ ناسنإلا زج موك ؛ یرهاظ مو كلذو »
 .ىرخألابناوم لا یراوتو ةظلفبناوجلا هذهدحأ زورب هب یرغی مو ?

 ١( ۾ زورپلا اذه ءارو ًاتقؤم

 « ةجودزم ةميبط » لصف « ةيلاسنإلا سةللا ىف تاعارد (۲)
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 تباثلا ةي وازى « ىرخأ ةي واز نم عوضولا ثحبن باتكلا اذه ی انهو

 ىف ةيرشبلا سفتلا ةجلامم ىف مالسإلا ةقيرطو « ناسنإلا نايك ىف روطتلاو

 . ماقما اذه

 .. ةدحو ىرشبلا نايكلا نإ

 . ثحبلا نمقبس امف انيأر اک ةروطقم بناوجو ةقباثبناوج هيف نإ ةقيقحو

 ناسنإلا ةييجع نكللو .. تيا رهوجو ةريفتم روص - حصألا ىلع - هيف وأ

 ةطب ارام « ةياهلا ىف ةدحأو ةدحو نان وكي هيف روطتلاو تباثلا نأ ىريكلا
 . ضعب نع اضع لصف نمي ال « ةدحتم ةكسام

 تاربخو تامولعم هل دج .. ماودلأ ىلع ومني .. روطتب ىرشبلا لقعلا

 روطتیو « ناسن إلا نایک جراخ هدحو زفقی ال هروطن لک هنکلو . تاروصتو

 ىلكللا راطإلا لخاد ىف وهو ومنيو روطتب امتإو .. سفنلا ةيقب ارات « هدرغع

 .. عمتجم ةروص ىف عمجتملا ناسنإلا وأ « درفلا ناسنإلا ثالذ ىف ءاوس « ناسنإلل

 هنكلو « ماودلا ىلع ومني هنإ « روطتلا اذم ىداملا وأ ىبلعلا جاتنلا لذكر

 - مئادلا هررطف عم - هزي ذخأبامنإو « ىرشبلا نايكلا نع هب لقتسيإل
 . « ناسنإلا » هنم نوكتي ىذلا تباثلا نايكلا لخاد ىف

 ءىش لک .. تلذك ىسفنلا وملاو « ىسايسلاو ىعاتجالاو ىداصتقالا ولار

 ةرهوج ريغت ال ىذلا تباثلا نايكلا ىف لخاد ةياهنلا ىف وهو « روطتي و ومني

 . تاروطتلا

 ماظن مقي هساسأ ىلعو <« رمألا مالسإلا ذخأي جودزلا طيملا اذه نمو

 ةي رشبلا ةايحلل
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 سفن نمک قلخ ىذا کبر اوقتا سانلا اأ ا محراا نهرا هللا مہ »

 . ملطسلا هللا قدص «٩ ءاسنو اریثک الاجر امہنمٹبو اپجوز اہنمیلخو ۃدحاو

 نم تباثلا بناجلا ددحم ةيلاوتم اياضق مرآ ةبيحسلا ةدحاولا ةيألا هذه ىف

 ! ةبرشبلا ةايح
 « امجوز اهنم قلخو » « ةدحاو سفن نم» « كقلخ ىلا كبر اوقتا»

 » ا ا ٹبو »

 اذهب « عيرألا ااضقلا وأ « اذكه ةيضقلا عمتجت نأ زاجعإلا نم نولل هنإو

 1! تاماكلا ةدودعم ةدحاو ةبآ ىف « طيسبلا ليسلا مباتتلا

 ! .. ةيرشبلا خيرات لك زجعم زاجمإ ف صقت ةدحاو ةيآ

 اليصفت ةيضقلا هذه بناوج لصفتف نآرقلا ىف ةررثك ىرخأ تايآ ءىجتو

 نع ىليصقتلا ثيدحلا ءانثأ ىف تايألا هذه ضمب ضرعتسنسو . انايب اهديزو

 ىف امعاتجا زربن نأ انه ديرن ابكسلو « ةيلاوتلا عبرألا اياضقلا وأ ةيضقلا كلت

 ظافلأ ىف ةيساسألا ةيرشبلا قاق كات ابتطاسب ىف ددحت ىتلا ةدرفلا ةيألا تالت

 . تادودعم

 عيتإلاةيضق نيالا ةدحو ةيضق . ةيناسنإلا ةدحو ةيضق ٠ ةيبوبرا ةيضق
 . ةبرشبلا هلخاد ىف شيعت ىذلا راطإلا ددح ةيلاوتم ااضق عبرأ ٠ ٠ ىرشبلا

 . قلاللا وه هللا . ىلملاو ةيبوبرلا ةيضق « مکقلخ ینا کبر اوقتا «

 لک امتاکم اهدقفت الو « خراتلا تاروطت لک اهویغت ال ةتباث ةيلزأ ةيضق

 ىف ىلوألا ةيضقلا أشنتف . . هللا ىوقت اميلع بترتي مث نمو ! خيراتلا تاروطت
 . ةديقلا ةيضق : ناسنإلا ةايح

 لصأ نم . ةدحاو سفن نم ةئشانلا ةيناسنإلا ةيضق .. « ةدحاو سفن نم »

 111 ءاسئلا ةروش )0
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 تاروطت لك هرن ال ةتباث ةيضق . ميجا ممضيدحاو نايك نم ٠ كرتشم دحاو

 اپیلع بترا م نمو ! خراتلا تاروطا لك امتتاكم اهدقفت الو « خراتلا

 ٠ ةيرشبلا ةوخأ

 نماشدحأ ءةأرلا لجرلا ‹« نيسنجلا ةيضق . . « ابجوز امنم یتاخو »

 لك هربت ال ةا ةيضق .. لجرا ىه ىتلا سفتلا تاذ « نم د ةأرلف . رخل

 امیلع بتراب مت نمو | خراتلا تاروطت لک اہتتاکم اهدقفتالو « راتلاتاروطت

 ' نيسنإلا نيب ةتباث ةقالع دوجو كلذكو ء نيسنج لا نيب « ةيناسنإلا » ةاواسلا

 ؛ دارفألا نم نوكسعلا عمتجلا ةيضق .. « ءاسنو ًاريثك الاجر امهنم ثبو »

 اهريغت الل ةتباث ةيضف . ةيناسنإلا ىف ةوخإ مه نينلاو « ةدحاو سف نم نيش ٹانلا

 بترتب م نمو ! خیراتلا تاروطت لک امت اکم اھدقفتالو خراتلا تاروطتت لک

 ةأشنلا دحوو ةوخألا : : قئاقملا هذه ىلع ةباق ميجا تامظنت نوكت نأ اپیلع

 . . ةيرشبلا «سفنلا » ةدحوو

 مدقت وأ جاتتإلا بيلاسأ روطتب « روطتت » وأ قئاقلا هذه رينتت له

 ! ؟ ابالد ريت له ما ؟ موللا

 ٤ تهناو تدجو « ةيخم را » قئاقح اسهنأل « رييغتلا لبقت ال ةا ابنإ

 ! خيراتلا ىئاقح رييغت ىلإ ليبسالو

 تاميرشتو «ىرخأ یتئاقح موقت « ةتبالا عيرألا قئاقحلا هذه ىلعو

 نأ دءالو «ةتباث قئاقح مم لماعتت ابال ةعباث نوكت نأ دال « تاہيج ونو

 . ضرألا ىلع ةيرشبلا ايلا تماد ام ةمناد نو

 . . ليصفتلا فذخأتو

* # # 

 « مكسفلخ ىذا مكبر اوقتا سانلا اميأ اب »
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 اهنأل « ىالسإلا روصتلا ىف ةيسيرلا ةيضقلا ىه قاللاو ةيبوب را ةيضق

 . اميلإ دوعتر ةيلاتلا ىاقلا لک اہنم قٹبلت یتلا لوألا ةتيقملا

 وهف مم نمو . . ناسنإلا قلخو نوكلا تلخ ىذلا قلاطلا وه هللا نإ
 . هدحو . . هتدابع بني ىلا « بزا »

 ىلملاو ىداملا روطتلا لكف ! اهرييغت ىلإ ليبس ال ةيلزأ ةقيقح كالت

 هلک ق للطا هیلإ بسی ًادیدج الاخ دجوب نل یشتلاو یعانجال و یداصتتالاو

 شضرألا هجو ىلع « ناسنإلا » هثدحم ام لكو ! هللا ريغ « ةصاخ ناسناإلا قاخو
 ةقيقلا كالت ريغب ال هلك . . ريمدتو مدهو « ريمعتو ءاشنإو « ربوطتو ربيفت نم

 ! هللا ريغ ضرألاو تاوامسلا ىف الاخ ىشني الو ء ةيلزألا

 يبني ناسنإلا نإ نولوقي نيذلا « ىلسكه نايلوچ لاثمأ نم نودحللاو
 !نول رپ .. هللا قتاع ىلع هلېجو هزجت ف لبق نم هیقای ناک ام هقتاع ىلع ذخأی نآ
 ضمب م رذتسي اک مدال یف « نيصلخ » اوناک نإو .. موقع نومرتحالو

 دق ناإلا تلخ ىذلا هللف ٠ ةايلا قئاقح ريسفت نوئيسي مف — ! «نيفقشلل »

 ضرألا ىف لعاج ىنإ ةكئالال كبر لاق ذإو » : ضرألا ىف ةفالللا هعنم
 اعاضوأوءايشأ لا نذإب ناسنإلا ءىشني نأ ةفالللا هذه ىضتقم نمو «)٠. ةفيلخ

 هنم عدبيل دوجولاروطب نأ لسي نأ . جي نأ . ضرألا هجو ىلع اتادحاو
 . . . ناسنالل هللا املج ىتلا ةفالملا ىت كللذر . ماودلا ىلع ةديدج الاكشأ
 ناسنإلا ر وأ» ١١ هللا مداخيو هتقیقح سنی نأ ناسنإلا ىرغب كالذفأ
 )¢ !؟ نییم مصخ وه اذإف ةفطن نم هانقلخ اأ

 !؟ هللا نوناق ريغ ىلع ناسنإلا ثدحأ اذام

 نولاقلا ىضتقج لمعي « روطيو ءىشنيو جتنيو لمسی ام لک یف سلا
 )١( ةرقبا ةروس ]۳١[

 )( س ۂروس ]۷۷[
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 فينارقلا » ىلع « فرس » نأ هلع لكو « نوكلا ةرطف هعدوأ ىذلا ىنإلا

 م « ةفرعملا ةقاط نم هللا هبهو اب اميلع فرعتي .. « هللا ةنس د ىه ىتلا « ةيعيبطلا

 ؟ قيبطتلا ىلع ةردق نم هللا هبهو ام ىضعق « اميلع قتيبطنلا لراحم

 ؟ للا هل همسر یذلا قاطنلا نع جرا هلکه لع یف ءیش یأ

 نع لهما مهيمعي وأ . . موقع نومرتسم الو نولزهب منا | الک
 . . سومانلا ةقيقح

 تلا « ةيلعلا » ةقيقلا ىه كلت . . ضرألاو تاوامسلا ىف وه الإ قلاخ ال

 . دوجولا اذه ىف ىرخألا قئاقملا لك اثم اشن

 تقلخ امو » : هتدابمب دابعلا موقي نأ هتيحولأ ىضتقف <« هلإلا وه ماد امو

 .)« نودبميل الإ سنإلا نجلا

 . ةدودحلا ةروصحلا دبعتلار امش سيل 4إ . طيح ساو لماش ظفل ةدابملاو

 لک نأ یآ . ةدابعلا نوقواخ دابعلاف - هلک دابعلا لمع یه . ءیش لک امنکلو
 ةيدبعتلا رثاعشلاب لعملا قتلي مث نمو .' ةدابع هنأ ضورغم نولممي ىذا ملع

 . مالسإلا فرع یف ًادحاو ايش ناحبصیو

 . ةدابعلاب هدارفإ وه هتينادحو ىضتقف < دحألا دحاولا هلإلا وه ماد امو

 الأ وهو « روصحلا قيضلا ىنعملا وه كلاذىنمم سيلو . ضرألا ىف هريغ دبي الغ

 قيضلا مومفلا الإ بساني ال موغا اذبف . دحأل مكر ي الو دحأل ناسنإلا دجسي

 ىه قلا « قيقا اهانعم ةدابعلا نكلو . ةيدبعتلا راعشلا ىف روصجلا ةدابعال

 نم هریغ دحأل نوکتالو هدحو هلل نوک نأ یتبنی یتلا یه « هلک سالا لع

 هدحو هلل نوكسي نأ ىفبني س ةدابعلا وهو س ىرشبلا لمعلا لكف . قلما

 . كيرش نود

 . ]٠١[ تايراذلا ةروس (۱)



 كالذو ا. . لإ لل هرکیو هلل بحمو . هلل زرویو . هلل لتاقیو . هلل تلو . هل ینا هطاشن ططشنیو . هلل سیلیو نکسیو هلل برشی و هلل ناسنإلا لک ایف
 . یقیقلا امقاطن .. . عساولا امقاطت ىق هلل ةدابملا ىنعم وه

 ترک الاف . عیرشنلا هلو ةیک املا ل نوکست نأ تالذک هتینادحو یفتقمو
 ین س یآ هاوس اویطیالو وه هوعیطب نأ ى تبني سانلا نأ ً؟رعاش نوکب نأ الإ  هدنع نم س ساتل ناسنإ عرشی ناد ٠ ٠ ةدوبع ةيك املا ةعاطو ؛ ةيه ولأ
 هتعاط ىلع نوجرخم نيج تاب وقع مه عضي ماد او ! ہودبعپ ہ- املا نم

 ىلإ امف ىطعت سانلا نم ةعوجت وأ ًادرفاناسنإ عرشملا نوكي نأ ىوتسيو ! هل نودبعتي  نیضار هنوعیطي نیح مهو « هسفنل مهدپهتسپ ومف = وه
 ىطعت انإ . . نيفلاخملا تاب وقعلا مو ؛ سائلا ةيقبل ميرحتلاو ليلحتلا ف
 . . نيقلاخالو ةملآ اوسيل اوماد ام م قحا ام وهو ۰ هللا ىلإ هب نوېجوتيام سائلا نم بلطتتو « هلإلا قوقح امسفت

 . .دحو هلا دبع نم عیرشنلاو . هدحو هلل ةيك امطلاو .هدحو ل ةدابملا نوكت نأ ٠ یالسإلا روصتلا ف لوألا ةيضقلا ىه كلت
 ۰ 1)0 لا وه عیصیو ء لیق نم هنا یتا لع دم ناک ام وه هقتاع لع لم نأ ىفبني ناسإلا نإ نولوقي ةحارص ىف ءالوأ ماه « هسفنل دعاوقلا مضيو « هسفنل ناسنإلا عرشي نأ ىلإ نوعدي نرقاو .لیاالإ لإ ال هنآ یھ « ةیسلع » ةقيقحو .. ةيلزأ ةقيقح ىلع موقت ةيضق ىهو

 ةي رشبلا ةرطفلا نأ .. ةرطفلا ف لباقم ةقيقح ةيلزألا ةقيقلا هذمب قتلي
 (۲) ! اندیش !یلب : اراق ؟ جبر تسلا . مما لع مدہشأو ء متیرذ مروهظ نمم ینب نم كبراذخأ ذلو : هللا ةدابع ىلإ هجمت

 .. نک رغو ] < ثيدحلا املا یف ناسنإلا باتک لکم نایلوج 00
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 .. خيراتلا مئاقو امتبلت « ةيماع ةقيقح تالتو

 لضيو ةرات ىدتم هنکسلو . هللا دبعي هلاوحأ لکو هروصع لک ف ناسنلا

 كرشيو هدبعي وأ « ةفرحشم روص ىف هدبمي وأ ءةحو ءاغص ىلع هللا ديميف . ىرخأ

 .» یرخا ةملآ هب

 . ةايلاونوكلالخو هقلخىنلا .. قلاطا .. هللا دبي ةلاح لك ىف هنکلو

 ةلاض ايئاقلت هدبعت ىف . هلا ةدابع ىلإ اجو نم ىلإ ةرطفلا جاع الو

 سلا ىف نوكسلا نم ةفاتخم تاميقوت تناكن إو . لخد# الب - ةيدتمم وأ
 . هللا ةقيقح ىلإ ميشتو ةرطلا « ظقوت » ىرشبلا

 .ةردقملاو ةوقلا نم لصو اممم هقاعأ ىف ناسنإلا هح ىذلا «ىرشبلا زجسلا

 . هيلع ةرطيسلا ديرب ام لك ىلع ةرطيسلاو ناسنإلا هديرب ام لک قيقح نع زجعلا

 ناسنإلا نوكي نأ ىع رجلا . بيلا ةفرعم نع زحملا . دواللا.نع جلا

 !!سنجوأءاسک وأ ءاذغ نم .. هجراخ نم ددم ىلإ جاع الو هتاذب موق ءاهإ

 نوكلاو ء لئاملا نوكللا .. نوكلا ءازإ ناسنإلا امسح ىتلا ةعورلاو

 اي امنزجو اماليصفت ىف ةزجملا ةقدلاو « امنماخض ىف ةعورملا ا ییقالا

 . اک الآ ۃروذو اہتاھظنتو

 ايلا باو نع ثحبلل هثجايو ىرشبلا سلا عور ىل .. . تولاو

 تولار <« ناكاو نامزلاو « رابلاو ليللا : ثادحألا ثودح ةعورو

 خلا .. ءاقشلاو ةدامسلاو مألاو ةذللاو ء رقفلاو ىنذلاو ء ضرملاو ةحصلاو « ةايملاو

 ()1ایلإدت رطفظقوتف ؛ یرشبلا سلا ىلع نوکلا اممقوی تاعیقوت اہلک

 قلا ادوجو ةغيقح : نيتلباقعملا نيعقيفحلا نیتاه ىلع هلک هماظن متي مالسإلاو

 . هيلإ ةرطفلا هجون ةقيقحو

 )١( تاساردلا باعك ىف ةرطفلاو نيدلا لصف رظنا ٠
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 ححصتو هللا لإ ةمجوتملا هترطف ىبلت « هللا ىف ةديقع ناسن إلا حمب وهف
 ناسنإلا ةجاح ىت ةديقع . هللا ةقيقح نع تاض نإ اهالض نم امموقتو ةرطفلا
 لع فرمتلا ىلإ ةيرطفلا امتجاحو . هتدابع ىلإ ةيرطفلا امتجاحو . هللا ىلإ ةيرطفلا
 . هللا نيبو اهدي ةلصلا ةقيقح ىلعو « نوكلاو ۃایلا نم اھڑکے م

 هل هتیدوبع ىفتقم « ناسنإلا ةايح مق یرخأ ةيحان نم س ةديقعو
 اطبتس « ةديقعلا نم ادمتسم « يظتلاو هلك عيرشتلا لمجتف ء هل هلا ةيك احو
 (). هلا ةدابعب التم اہ

 ةرطف عم ايشستم ظنتلاو عيرشتلا لمحن = ةللاث ةيحان نم  ةديقعو
 . هاجت لكنت رطفلاب ةديقملا قتلت مث نمو ! ءاوسلا ىلعريفتلاو تابثلایف « ناسنإلا

*# *# * 

 !؟ ناسنإلا ىنبب تعنص اذام « ةيل زألا ةفيقللا كلت ىلع تجرخ ىتلا لظنلاو
 ,.ةريثك ارورش مب تنص دق

 دود یو « حاولا « نطولا » دودح ىف .. ضعبل ممضعب مهتدبعقسا
 ! ريبكلا ماعلا

 الاصلو امضا عرشت « املك بهاذلا فرقت اك « ةك املا ةقبطلاف »
 دبعتستو « نيرخأالا باسح ىلع أبت اأ ىأ . تاقبطلا ةيقب باسح ىلع
 . دابتسالا نم انارلأ امباسل نيرخألا

 .. خراتلا راوطأ لك ىن ةياطلاوه « احلا درقلا »و
 ديعتس ةمأف « رييكللا اعلا دودح فاما ..« نطولا » دودح ف كلذ

 ! هللا ىلع ناتجرا تلتؤ هذهو « باذملا امقيذتو ةمأ
 ل ةقلا ةدابملا طباوض نم ناسنإلا تلفني نيغ .. ممتاوشل ممتدبعتساو

 . لذتسو اه دبمتسف « هتاوزآو هتاومش کلم

 « نلااده ليقتللا » باكو « ندا اذه باتک رظنا ( ۲
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 ىلعةمناق امال [ ليراک س کلا رظنا ] میترطف مالت ال اظن مف تمضوو

 عيرذلا داسقلا اذه متنا هذه ءارج نم ناکو . ناسنإلا ةقيفح قبطلا لجل ا

 .. ضرألا هجو ىشغي ىذلا ءاقشلاو

 ةيرورقلا تايظنتلا نيب وءةديقلاو هللا ىلإ ةيرطفلا مېحاح نیب « مهقزمو

 براضعتف هلا روغ دنع نم مہتایح یف = دمتست یتلاو « مہتحارو مہنمأال ء ۾

 .. بارطضالاو نونجلا ثدحمو « رعاشملا قزمتتو « تاجاملا

 )ا ةيرشبلا ريمدتب_نبرشملا نرفلا ةدابش ىن انيأر اك دده ةياهنلا فو
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 دوجو ىهو ؛ اميلإ نكسترت ىلا ةقيقلا تابثل « تباث سأ هلا ىف ةديقعلاو

 . قولخلا دوجوو قلالنا

 : خيراتلا راوطأ عيج ىف ةتباث هللا اهزأ ا ةديقعلا تناک م نو

 . ریيغت ایلع ًارطي الو لدبتت ال
 هريغ هلإ نم كل ام هللا اودبعا موقاب لاقف ء هموق ىلإ احون انلسرآ دق »

 دوم ىلإو ۰. هریغ هل نم کلام هللا ودبعا موقاپ لاق ادو ماخأ داع ىلإو ...

 ماخأ نيدم ىلإو . . هريغ هلإ نم کلام هللا اودیعا موقای لاق احلام ماخأ

 ٩ ... ريغ هلإ نم مك ام هللا اودبعا موقاي لاق ابپمش

 ٠٠ خيراتلا رادم ىلع ةدحاو ةوعد

مظنتلاو عيرشتلا بناج ! خراتلا رادم ىلع روطتلا اهبناج ةديقعلل نكلو
 

 ىسقنلا وهلا . لاسر تقو ةمألا ابملع نوكتت ىتلا ولا ةجرد بساني ىلا

 . . ىلقلاو ىعاتجالاو

 ٠ بطق ديل « ةراضللا تالكشمو مالسإلا » باتک جار (۱)

 ٠ فارعألا ةروس (۲)



 لمحو ةجاثلا ةريخألا ابر وص ىف ةديقعلا امثيجم اهدشر ةيرشبلا غلبت نيحو
 ءىجيس اک ] لبقتسملا تاروطتل ةبولطما ةئورلا لكه تاذ تقولا ىف ةديقعلا هذه

 مكیلع تمعنأو «مکنید مکل تاك أ مويلا » : [ لصفلا ةيان ف ليصفتلاب
 ۲)0 اند مالسإلا مكل تيضرو « تمعن
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 ءاناف هللا ىف ةديقعلا « روطت » نم ىيرفلا عامجألا لع عزب یل امآ
 یغبلیو یغبلیو « مهتامج یف رشبلا هعدتب أ « یرشب رمأ ةديقعلا نأب اشبخ یخ ءاحشإ یحویل

 صيحمتلل ثبثت ال ةطلاغف اذه ام .. (1) رونلا رصع ىف هتم أردت نأ

 ةديقعلافارحنا ناك امإ . هلا ىف ةديقىلاوھ نکی ٩ روطت» ىذلا نإ

 ! ہلا یف

 ىوق تدبعو « نئولا تدبعو « طوطلا تدبعو « اهابأ ةيرشبلا تدبع نيح
 < هللا ىف ةحيحصلا ةديقعلا نع فرحدت كلذ لك ىف تناك . . ةقرفلا ةعيبطلا

 « تامولعملا » روطت عم ةرم لك ىف روطتت « ةفرحتم تش تاروصت هروصتتو
 . . ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعايجالا تاكباشتلاو « ةيرشبلا تاروصالاو

 . هلا نيد مبقت كلذ نم ءىش یف نکس م اہنکسلو

 رفلا عاتجالا لع هلفغأ ىذلا - راد یف تیادا نف یرخآ عا نیو نمو

 دق س « ةروطقملا » ةرركسعلا امتاقارخما نيب اهف - ةيرشبلا نأ س
 ةي وامسلا تالاسرلا قي رطنع  ةحيحسملا ةدابعلا ىلإ اهرف تءاف تارتفب ترم

 . فارحالا ىلإ ىرخأ ةرم دوعت نأ لبق .

 اةصلي ىتلا هتلالد دقفي ةديقملل ةفرحملا تاروصتلا « روطت » نإف مث نمو

 هزني ملو رشبلا هعدتبا دق نبدلا نأ ىلع اليلد سيل وبف . برفلا عامتجالا لع اهب

 ]١[ ةدئألا ةروس (1)
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 هيلع ءىجم ‹ روطتم رصنع هللا یف ةديقلا نأ ىلع كللذك اليلد سلو « هلل

 < ىرخأ ةدابع هب لدبلسأو .. « روطتلا » كح سوفنلا نم لوزب تقو

 ! قالطإلا ىلع ةدابعال وأ

 لع هلوقي امل ةيسكع ةلالد ىطمتل « ةروطتلا » تافارحالا هذه نإ لب

 ن 1 نيطايشلا هتعدب أ ىلا عاتجالا

 تايوتسملا ميج ىلعو « لايجألا ميج ىنف | ةديقملا تابث ةلالد ىطعت امنإ

 ةياہنلا ىف امنكللو « ىتش اروص ذخأتو « لضت وأ ىددمت !1 هللا یف ةديقع دج وت
 ! ناسنإلا نایک ف تبا رصدع نذإ یہف ! هللا ی ةدیقع

 اوذخأي نأ نوميطعسي ال « نيطايشلا نم « هؤاملع » وأ « نورشملا نرقلاو

 نر رشملا نرقلا ىف سانلا نأ وهو « هنوديرب ىذلا هيجوتلا تافارعلالا هذه نم

 « ةيرشب » ةرهاظ هللا ةدابع نم جورلا نأوأ ! هللا اودبمي الأ ف رارحأ

 ! نب رشملانرقلا ىف امناوأ نآ

 عقاولا هينلي ال . . نينسلا نم فولألا تاثم ىق ةرطفلا هتعبأ ام نإ ! الك

 اوسكتراف مهترطف تدسف نم « نرشملا نرقلا ىف نيطايشلا ضعبل فرما

 ! نييمدألا ىوتسم نودام ىلإ
# ¥ ¥ 

 . « ةدحاو سقن نم کقلخ یذلا کبر اوقتا »

 قلاملا ةيبوبر ةيضق دعب < ةيلاتلا ةيضقلا ىلإ كلاذ دعب نآرقلا . لقعني

 . دابعلا ةدابعو

 . « ةدحاو سفن نم كل «

 ‹ ةيسايسلاو ةيعاتحالاو ةيداصتقالا تاروطقلا اهر ال ةتباثلا ةقبقللا تالت

 جر ناسنإلا نإ لوقيال هلك ك اذ نم اثيش نإ ! جاتئإلا بيلاسأ ىف رواعتلا الو

 . ةددعتم لوصأ ىلإ هخرات ىف
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 الوصأ كانه نإ لقب م - نوراد ريسفت - ناسنإال یناویملا ریسفتلا۔یتح
 . فاطم ةياهن ىف كرتشم دحاو لصأ وه امي إو . ىرشبلا سنجل ةددعتم

 . تايّطمملا نم ًاريثك ىطعت ةتباثلا ةقيقلا ثالت نكسلو

 ىف ةريطخ رومأ امبلع بترتت . ةيملع ةقيقح امت وخأو ةيرشبلا ةدحو نإ
 « اهلك « ةيرشبلا » ظنا املفنت رومأ .. ضعي مهضعب سانلا تاقالع
 . مالسإلا اهركذيو

 قوقحال نيذوبنم اموق سانلا نم تلعج ىتلا « ةفلاسلا ٍلظنلا ىلإ دوعن الو
 « ةرضحعملا » مظنلا نع ٹدعی lej .. « ةيمدأ » الو < نایک الو « م
 ! نب رشعلا نرقلا ىف ةيقارلا

 هوشت ىقلا « ةي رصنملا ةقرغتلا » لظ ىف امتدحوو ةي رشبلا ةوخأ ودبت فيك
 بونج ىف ] ارتلجماو < ةرضحتلا اكيرمأ ىف ٠ نيرشملا نرقلا ف ضرألا هجو
 ! ؟ هللا دالب نم اهریغو [ ايقيرفأ

 هللا ةدابع نع تربكس#سا ىتلا ظنا لظ ىف ةتباا ةقيقلا هذه ودبت فيك
 .رلا ةياصو وأ هللا ةباصو ىلإ ةجاح ىف دعت ملو « قوطلا نع تبش امنإ تلاقو
 ! ؟ «ةيندلا » و « مدقتلا » و « إلا » رصع ىف شيت اهنأل . . ءاينألاو

 دوسأ هنأ هبنذ ییز باشب « نورضحعلا » ضيبلا كسم نيح ىه فيك

 ف ةدايز رجشلا عورف ىف هنوقاميو « تولا یتح هنولکریو هتوبرضیف « نوال
 مرا ىهي ىتح لخدتي الو رظني فقاو ضيبألا سيلوبلا لجرو « ليكستلا
 ! عينشلا عشبلا

 ىلإ راظنتو . نيدلا ىلع ربكتست ىقلا ةيقارلا ةراضلا ! ةراضلا ىه كلت
 ! طاطحاو رخأتو ةيعجر انآ ىلع هللا ىف ةديقعلا

+» 
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 : هتاجوتو هتاعيرشت ىف ةتباثلا ةقيقملا هذه یعار دق مالسإلاو

 مو . () کاقتآ هللا دنع برق نإ اوفراعتل لئابقو اب ومش کانامجو »

 نينوللا لق جيبي ىذلا حونلا كلذ نم « ! ةراضح » کرٹک الو . کشیبأ لقب

 ميلعتلا تح مدحأ ءاطعإب ةلودلا رمأت نيح ةيجه ةرو روثب و « نونولم مهنأل

 ! « ناسنإلا » قوقح طب نم وهو مپسرادم یف

 «٠۴ یوقتلاب الإ یمجع ىلع برمل لضف ال »
ي ز هسأر ناکی شبح دبع کیلع لممتسا ولو « اوعیطأو اوما و

 ماقأ ام ؛ ة

 «٩ لاعتو كرابت هلا باتک کیف

 ىلص هللا لور نذؤم وه دوسألا یشبلا لالبف . ی راتلا هعقاو یف اهاعارو

 امظعي ىتلا ىمو < حتفلا موي نذؤيف ةبمكلا رهظ ىلع رهظي ىذلا لسو ةيلع هللا

 حجي ناذللا اه كلذك دوعسم ناو راععو . مالسإلاو ةيلهاجلا ىف برعلا

 منع هللا یر = رعو رکب ییا نیبو امہنیپ لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 اودنقاف کیف یاقب ام یردآ ال یٰإ د : لوقیف دحاو نأش یف دحاو ٹیدح یف

 < راع ید اودتھاو  رعو ركب یہا لإ راشأو  یدمب نم نيڏللاٻ

 )¢0 هوقدصف دوعسم نبا کدح او

 اعإو ء نياسملا دوجوب قتال ةقيقح اهأل « نيسم ريغ عم اهاعارو

 سفن نم رکقلخ ینا کبر اوقتا سانلا امي اي » «  سائلا » دوج وب لعق

 نودفيأل اومادام ةقلطلا مهتيناسنإ ساسأ ىل يج سالا لماع . « ةدحاو

 نع هللا کاپنیال د : مايد ىف ممنودتفي الو نيماسملا نوب راح الو ضرألا ىف

 نإ ٠ میلا وطسقتو مورت نآ کراید نم کوجرخب و نیدلا ین کرلتاتب ( نیا
 . *« نيطسقملا بح هللا
 س

 ٠ ىربطلا هجرخأ (۲) ۰[ ٠۴۳ 7 تارجملا ةروس ( ) ١

 ٠ یراغبلا ءاور ( ۴ )

 ]۸ ] ةحعبلا ةروس (ه) ٠ ىذمرلا هجرخا ( ) ٤



 ةلماعملا كالت تن اكف ! نيدلا ىف هنولتاقي نيذلا عم برحلا یفاهاعار لب

 ! نياسملا بورح ريغ ىف خيراتلا اهفرعب م ىتلا ةيركسلا ةيناسنإلا
 <« ضرألا لك ىف نيماسم اونوکي نأ نودیرب الو هللاب نونمژیال نیذلاو

 ناسنإال ىلاويلا ريسفتلا وأ « يرانا ىداملا ريسفتلا نم اثيش نوطبنتسي مهلعل

 ريمدتلاو لتفلاو ىرصدملا داطضالا ىف ؛ برم لاو سلا ف مہتايشحو هپ نورربي

 نم ةاغطلا اممدختسي ىتلا ىشحولا بيذعتلا لثاسو فو « عساو قاطن لع

 « مدقتلاو » و « ةيرلا » رصع ىف . . ةفئازلا ميهر اودنسيل مماکح

 ! هللا ةدابع نع رابكستسالاو
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 ةعوج ىف امتوخأو ةي رشبلا ةدحو نع ىالسإلا مومفملا اذه سكمنا دقو

 ىرخألا ممألا خبرات ىف ليثم اه نكي | « ديلاقتلاو تاميجوتلاو تاميرشنلا نم
 . مالسإلا قاطن جراخ «اہلک

 ىلرألا ةدعاقلا وه للا نوکي نأ ءدب یذ یداب مونا اذه نم قشبنا دقف

 نيذلا اميأ اي »:« ةدحارلا سفنلا » ءانبأ مم بسانتي ىذلا وه اذمف . ةبرشبلل

 لکو تو ام حنجاف لسا اوحنج نإو » . (« ةفاك سلا یف اواخدا اونُمآ

 كللذ « ةفاك ملسلا ف اواخديل نينمؤملا ىلإ هجوم لوألا یمألاف ۲۲ هللا ىلع

 نيبو مهو « مهترطف نيب و مهيب ماسلا دوسیف « هلل اماک مہسفتآ اوملي نأب
 , ىلا ةدشارلا ةمألا نوحبصي تالذبو « ضعمب و مهضعب نيبو « مفوح نم نوكلا

 لع ءاديش اونوكستل اطسو ةمأ < اناج كلذكو » : ةب رشبلا ةيقب ىلع فرش
 لالا اسف نم لمحت ىتلا ةمألا اديمش يلع لوسرلا نوکیو «سانلا

 نوكتو « نآرقلا موف ةقداص ةر نوكت نأ اس ىلوأفء ةب رشبلا همرتت ىذا

 ]١4۴[ ةرقبلا ةروس ]1١[ ٠ )١( لاقألا ةروس (۲) ]۲٠۸[ ةرقلا ةروس (1)
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انلا نم اهربغو ةنمؤلا ةمألا هذه نيب ةقالعلا ددع ىناثلا سسألا او هلل ةصلاخ
 .س

 هللا ىلإ ةوعدلا ةيرحلا اوقلطأو « ناودعلا ع اومتتما نإ ؛ سال !وحنج ناف

 كااذك مه اوحتجم نأ نيل ممألاف م معانتقا ةر سانلا نيكرات « مهب

 «ضرألا ىف هللا نيدىلإ ةوعدلا ةلوارا ميمامأ ةحوتقم باوبًألا تتاب دقو « لسا

اقإو «سانلا نيب و مدي لوح ةطاس نم زجاحالب
 عنامالب ضرألاى هلا ماظن ةم

 « ضرألا لك مالسلا دويل « هلا ةميرش ةماقإ نيبو مهني لوح ةطلس نم

 ناودعلا عقينبح امأف . « ةدحاو سفن » نم اهرودرع ىف ةد رشبلا ةوخأل ايق

 روص نم ةروص ىف + ىالسإلا ماظنلا ىلع وأ ء نيالا ىلع وأ هللا وعد ىلع

 «هللا ةعيرش ىلع ماقلا ماظنلا ةب راحو أ« ةوعدلا هجو ىف فوقولا ءاوس « ناودعلا

 » : (اظلا ناودعلا درا عقت بر اف مهيد نع نيالا ةنتف وأ
 هللا ليبس ىف اراتاقو

 «نيدتعملا بحال هللا نإ .اودتعتالو. کنواتاقي نیلا
 ناودعالف اوہتا نإف» ٠

 . . "« نيلاظلا ىلع الإ

 نإ ةقيقح . ("« ندلا ىف ءارک ]ال » هنآ تالزک مومفملا اذه نع قشيلاو

 مم مف سيل نكللو . ةدشارلا ةيدتمملا ةمألا مم نومادملاو . ىدملا وه مالسإلا

 موعدي نأ مهيلع اإ !قحلا نيد عابتا ىلع ةب رشبلاف متوخإ اوهركي” نأ كلذ

 كبر لبس ىلإ عدا» : ةوخإلاب يلب ا . نسحأ ىه ىتلاب ةوعد .. ىدملا ىلإ

 مفت اإ و . (*« نسحأ ىم یتلاب مفداجو » (« ةتسحلا ةظعوملاو ةكلاب

 هارك إال هتأب حرص سألاف ء نيدلا ىلع سالا ها رك إل ال ةوعدلا ىف برحلا

 نإف ٠ سانلا نع ىدملا بج يتلا ةملاظلا ىوقلا هلا زإل نكلو . نيدلا ىف

ىف فقال انآ تدبأو ملسلا ىلإ ةيدتملا ةلاظلا ىوقلا كالت تحيي
 ةوعدلا ليبس 

 . ناودع الو برح الف « یتا هللا ىلإ

 ]۲٠٠[ ةرقلا ةروس (۴) ٠ [1۹۳] ةرقلا ةروس (۲) ]1۹١[ ٠ ةرقلا ةروس ()
 )٤( لحنلا ةروس ]٠٠١[ لحنا ةروس (ه) ]١٠١[
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 ىه ىرخألا تانايدلا باححأو نينمؤملا نيب ةقالملا نوک نأ هئع قئبناو
 « مط لح ماطو مل لح باتكلا اوتوأ نيذلا ماعطو » : ةدولا ةقالع
 روازلاو ةلك املا ةقالعىف ملت نم باتكتلا اوتوأنيذلانمتانصحلاو
 . تاقالملا ىتثوأ ىهو . . جوازتلاو

 , اهدحو مهتيناسنإ ساس ىلع رشبلا نيب لدملا موقي نأ امنع قثبنا م
 ! نينمؤملل ةوادعلا وه رابتعالا اذه ناكو لو .:رخآ رابتعا ىأ نع رظنلا فرصب
 نولواحم « هدم ىف مالسإلا ىلع دوهبلا اهنشي ناك ىتلا ةثيبللا برطلا طسو ىفف
 « ضرألا ىف خسرت نأ لبق اهروذج نم ةديدجلا ةديقعلا عالتقاو نينمؤم ا ةلزاز
 ءاذيإ و « ضعب ىف ممضعب سانلا كيكشنو ٠ فيجارألا رشنو ديكسلاو سالاو
 ابف مدخيتست ىلا ةيمسراا برا ىلإ ةفاضإلاب .. مضارع ف تاماسملاو نيلسملا
 .. تامرلا كاهتاو قيثاولا ضقتو برملا هذه ىف ردغلا عم لاعتلا تاودأ
 مر ذإء دوها نم دحاو ىلع عقو اودع مالسإلا لبقيال كلذ لک طسو ف
 تايآلا هذ یف هتئریتب حولا لزنتیف <« اهلجأ نم هيلع ركح داكو ةلاظ ةمهنب
 « هللا كارأ ام سانلا نيب کل قحاب باتكلا كيلإ انلزنأ انإ » : تاديبلا
 لدا الو . ایحر ًاروفغ ناک هللا نإ هللا رةغتساو . امصخ نينئاخال نکتالو
 نوفختسي ٠ اثأ اناوخ ناک نم بحال هللا نإ « مضت نوئاتخب نيذلا نع
 ناک « لوقلا نم یضربالام نوتیبپ ذإ مهمو هو هللا نم نوفختسیالو سانلا نم
 لدا نف ایندلا ةايلا ىف منع ماداج ءالؤه مت اھ میخ یوا اع هللا
 هفت لظي وأ اوس لتعی نمو ؟ الیکو مہلع نوكي نم مأ « ةمايقلا مور مهنع
 هش ىلع هسک امف امنا بسکی نمو ۔ ایحر اروفغ هللا دج هللا رفغتسي م
 لمتحا دقق تير هب مری مئ اما وأ ةثیطخ بسی نمو ۰ امکح املع هللا ناکو

 . [] ةدئالا ةروس (1)

14۲ 



 كولبضي نأ منم ةفئاط تىم هتمحرو كيلع هللا لضف الولو . اتيبم امن إو اناث

 باتكلا كيلع هللا لزنأو . ءىش نم كنورمضي امو « « مہسقنأ الإ نواضي امو

 دقو ٠ ()« امظع كيلع للا لضف ناكو <« لمت نكت مام كىلو ةكحملاو

 ىمحقل ءرركملا ديدشلا ديكوتلاو نايبلاو ليصفتلا اذه معستلا تالا هذه تازن ر

 تن اکی ذلا ”یربلا یدوہہلا اذه ىلع مكمل نم مسو هياع هللا ىلص لوسرلا

 مضوو ! ماينالا نم ءىرب هنآ حلا ناکو ؛ همن اپلک  ۃرھاظلا = نئارقلا

 هذهب طق دجوبال ىذلا ..دلالطا ىناسنإلا ادبما اذه عقاولا ملاع ىف كلذب مالسإلا

 ! مالسإلا ريغ ىف ةروصلا

 اوزان الو . عشا اوزلت الو ». : ةماعلا تابجوتلا هذه تناک م

 اسف لتق نم هنآ لیئارسإ یب ىلع انبتک كلذ لجأ نم » . ۳۸ باقلألاب

 ايحأ اغآكف اهايحأ نمو « امي سانلا لق امناكف ضرألا ى داسفوا سفريفب

 مکنمرجي الو » [ كاذك ةا ةمألا ىلع بوتكم وهو ] «٠١ اميمج سانلا

 . «)٤( ىوقتلا برقأ وه اولدعا . اولدعت الأ ىلع موق نانش

 فو پحلا یف . ءاوس برملا ىفو للا ىف ! عاستالا ىلع ةيناسنإ . . اذكح

 ! ءاوس هركلا

 فورظلا هبلقتال « ةيرشبلا ةايح ىف اتباث آرصنع مالسإلا رظن ىف اذه ناكو

 اهرينق ال ةتباأ ةقيقح نم عبي استو « فورظلا نم ابان سيل هنأل « ءاوهألاو

 ! خيراتلا ثادحأ الو « جاتنإلا » تاروطت

KN Ko 

 ١١١[ س ]٠٠٠ ءاشلا ةروس (۱)

 [۳۲] ةدئالا ةروس ]١١[ )٣( تارجحملا ةروس (۴)

 [۸] ةدئالا ةروس )٤(
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 . ةيرشبلا اياضقرطخأنم ىهو .. نيسنطأ نيب ةقالملا ةيضقىم ةثلاثلا ةيضقلاو

 . « امج وز امنم قلخو ةدحاو سفن نم مکقلخ «

 ىلإ ةراشإلاو . ةدحاو « سفت ١ نم  ةأرملاو لجرلا - نيجوزلا نإ
 . طقف « ىاسنإلا عونلا » ىف تسيل ةكراشملا نإ . ىنخال ةلالد تاذ انه سفنلا

 .ةدحاولا سفنلا . . « سفنلا ىف ةكراشما امنإ . ًاريثك ك الذم صخأاهنكلو
 « سفنلا » ةظفل هيلإ ريشت ىذا « ىلخادلا ىناسنإلانايكسلا ىف ناكر اشتي مم نمو
 عیضآال ینا ممبر مف باجتساف د . . ناسنإلل ىجراحملا راطإلا یف ناکراشتی اک

 نیجزم نیلخادتم . .()۰ ضعب نم مکعب یٹاوآ رکذ نم کنم لماع لمع

 ٠ !ناسنإال یناسنإلا نایکلا ثیحنم نازیمتبال

 اهبلع بترو « ةروصلا هذمب مالسإلا امعضو ىتلا ةيلوألا ةقيقلا هذهو

 دعب الإ مالسإلا قاطن جراخ ةيرشبلا اهيل ء ىنت مل « تاميرشت نم اعم قفتيام
 «برفلا ىف عمتجلاو ةرسألا تمطح « ةرمدم تاعارص دعبو . ٠ ًادج ةليوط ةراف
 تدر ىلا ةعشبلا ةيسنجلا ىضوفلا كلت ىلإ تدأو « ديلاقتلاو قالخألا تمطحو
 ةأرلل اهاطعأ دق مالسإلا ايب . نوفجم راعس ف سكترب ًاتاويح ناسنإلا

 نایکو « امم لجرلا نایکو « اہنایک ىلع ةلماکلا ةظفاحلا عم ء امركو ايركت
 نوعرشي نذلا رشبلا نيدو هللا نيد نيب قرفلا وه كلذو . . عمتجلاو ةرسألا
 ! هلإلا قوقح ممسفنأل نوعزيو « ممسقنأل

 ‹ ةيعيبطلا امجناتت « ةدحاولا سفنلا ىف ةكراشملا هذه ىلع مالسإلا بتر دقل
 بلطو جاوزلاو « يلعتلاو لمعلاو بسكلاو فرصتلاو كاملا قح ةأرلا ىطعأف
 « قالخألا ةنوصم ىهو . . امقوقح نع ةغانملاو امسفن نع ةلداجماو « قالطلا
 ىلع ال « فيظنلا دباعلا دشارلا « ناسنإلا » ىوتسم ىلع اها ر ومألا هذہب موقت

 [ ٠۹۵ ] نارم لآ ةروس ()
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 لاجرال د : ءارغإللاو ةدفلل دعاقلا ناطيشلا الو « دينلانم تلفنملا ناویلایوتسم

 اونمآ نيذلا امبأ اي» «٠ نيسكا أم بيصن ءاسنللو اوبستكأ ام بيصن

 نهومتیتآ ام ضمبب اوبهذتل نهواضعت الو « اهرک ءاسنلا ورت نأ کل لجمال

 هلا مم دق د (« فورى اب نهورشاعو -ةئيبم ةشحافب نيتأب نأ الإ س

 ٤" ریصب میم هللا نإ اکر راحت عسي هللاو هللایلإ یکتشنو اجوز یف تالداجت یتا

 قحو « تالت افرشابما نا قح ةأرملا طعت مل  ةرضحعملا - اسنرفو

 قح ةأرما طمت ل اهلك اب روأو ! نيرشملا نرقلا ىف الإ ممتا ع رئابلا لماعتلا

 ارتلجتا لازت امو . نيرشملا ا دحاولا لمعلا ىلع رجألا ىف ةاواسلا

 ةأرملا نأ ةجحم ؛ تافظولاو نيفظوملا نيب ةاواسما هذه ىعارت ال ةظحللا هذه ىلإ

 ! عضولل ةزاجإ بلظتو دلتو لمحت

 ل لسا حرش نأ الوأ ترطضا ىت قوقللا هذه ىلإ ة ل

 اهنأل امقالخأ نع ىلغجت نأ اناث ترطضاو | اهلقكي ام لئاعال هنأل امس

 احن نأ لبق - ديرب ىذلا ناويلا لجرلا ن« « لمعلا ىلع اهوصح منع ديق

 نآ اہ رمألا یہنتا مم ء مارا ةعتملا اهنم لاني نأ اهدي رت ىتلا زمنا ةي

 ىلإ برغلا ىف ةايلا ر ٤ ضرألا ىف ةنتفلا رودب - ةرطضم ريغ موقت

 هنإ : أ ًارلا مم هلک ی ناوی ا عاملا اذه دم برفلا لاق مش ¢. ریبک ر وخام

 ء ةأر او لجرلا تلخ ىف ةيلوألا ةقيق|ىضتقم تالذ نأل ىت 8 هذها یطعیال

 ! « ىلا » روطتلا 1! كلذ ىضتقا دق ىداصتقالا « روطتلا » نأل نكلو

 طفض الب س اثدتبم دعاوقلا هذه مالسإلا مضي ايب !! نومغار سانلاو . . یأ

 1لا نودي كلذب مهال «نوضار سانلاو ريق الو ةيداصدقالا فورا نب

 [1۹] ءاسنلا ةروس (۲) [۳۲] ءاسشلا ةروس (1)

 [1] ةلداجلا ةروس (۴)



 ممتجلا ىف قبلت  ةتباث ةقيقح نم ةدمتسم ابال د ةتباث دعاوق امضيو
 اک ءہالت یذلا یعارزلا ممتجما فو  مالسإلا لز موی ںاک ی ذلا = یوعرا
 « روطتب » اهن لخدإل . ءاوس ىرذلا عمتجم او ىعانصلا ممتجلا یف قبطت
 .. «ناسنإلا» یقسشب قلعت اہل . ممتجلاو دامتقالاروطتالو جاتتإلا بیلاسأ
 ! ناسنإ وه ثيح نم ناسنإلا

ٍ ### 

 یف ریبک رطخ تاذ « ةبعشتم ةرتک ایاضق نيسنجلا ةيضق نم عرفتو
 : ةي رشبلا ةايح

 کنی لجوال | اونكستل ًجاوزأ كسفتأ نم کل قلخ ن نأ هایآ نمو »
 (۱)« ةمسرو ةدوم

 نفت » نم . « مكسفنأ » نم - ةقباسلا ةرقفلا ىف انب راك جاوزألا
 .اهتكسو امهاجناونيسنمل انب ةقالملا عون نايب فيضت انه ةبألا ن كلو . «ةدحاؤ

 ددع ةيألا نكساو . . ةلماش ةعساو هللا ةكح نإ ؟جاوزألا هلا قلخ اذاسل
 ةتاخ فده كلذ « اببلإ اونكستل »=امتاهاجتا ضعب ىلإ ريشت وأ - ةكحلا
 . ناسنإلا اع یف نیجوراا

 امللاطتو ٠ نانئمطالاو ةحارلاو٠ نوكتلا المشي ةعساوا ةقالع نكسلاو
 نإ ١ نيجوزلا ةقالع نم هللا هديربام اذهو . ءودملا الع فرفرو ةئيكسلا
 اشو ةمباد ةلغشم اهدي ر الو ٠ ةايلا تابيط همم دسفت اکارعو اماصخاھدی رال
 ىلإ دلخأو ىفإلا ىسولا راطإ نم تلفنا نيح برفلا ىف مويلا ىه اک امقم ادعقم
 . هاوه عبتاو شرألا

 .نيسنجلا نيب بذاجتلا : ةرطفلا بيكر ت ثالذ «ةمحرو ةدوم مكنبي لعجو»
 « ةدولا » مدختسا امإو « بلا » ةلك انه مدخيتسي مل نآرقلا ناک نالو

 [۲۱] مورلا ةروس ()
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 هنألو « ريدم فيفش ققفأ ىلإ ةقالدلا عفرب نأ ديرب - ةيحان نم  هنااف

 ٠ . r ملطتلاو قشعلاو هلولا نإ ! ةيمفاو رك أ ىرخأ ةيحان نم -

 . . مودت ال امنكلو بابشلا ةروف ىف عقت « ةيسنجلا ةعفدلا لحأرم نم

 ا لشن اہ ! ةدولا وه مودي ىذلا امإ ! مودت نا اہ :اش نم

 عئابطو ءايشألامئابط محم علطتلاو تشملاو هلولا ر رو دهپ یت ایلعارم عیج

 ! سوفتلا
 تبتر مث نمو . ةتباث تاقالعو « ةتباث فارطأ تاذ ةتبافلا ةيضقلا هذه

 ! ةي رشبلا ةايح ىف ةتباث رومأ الع

 نم «ةأرلا » و ةيحان نم « لجرلا » دوجو, ىلع ءادتبا موقت ةيضقلاف

ق دمبابنع راکت ىلا ةرطفلاتافارحتا ادع ايف ] ةتباث ةقيقح فالتو . ةيحان
 [!ليل

 ىرخأةقيقح تالق و . . ىرخأ ةيحات نم ةأرلاو للجرلا نيب بذاجت دوجو ىلع م :

م بذاجتلا ىلع ةعأتلا ةقالملا هذه نم نكتسلا ىتيقحت ةبغر ىلع م. ةتباث
 ةيحان ن

 . ةا كلذكة قيقح كالتو . ةفلاث

 نأ نكمب ال اج اتتف . . . حضاو وه اك ةتباث ةيضقلا فارطأ ميج تناكذإو

 ا! رياو روطتل عضخأ
 ىلا ةعبارلا ةيضفلا عم [ نيسملا ةت ةيضق ]. ةئلافلا ةيضقلا كالت لادا انهو

 امهنم ثبو » ] عمتجلا ةيضق ىهو <« ةيلاتلا ةرقفلا ىف اليضفت اع ثدي

 . نيسنجلا تاقالع لک ناددحتف [ « ءاسنو اریثک الاجر

 يف تقولا تاذ ىف اهدوجوو « ةآرملاو لجرلا نيب نيب مقل بذاجتلا اذه نإ

 ات ارا یرف نسال انی ةد م مداتسا دق« عمتجم

 . ت یف ایهدوجو ةقيقح عم كلذك

ا. . رألا لک ین ةدحاو ةآرماو دحاو لجر ربا رمألا ناکول
 جاتحا ا

 لسنلا لوعوءالوأ امهنيي ةقالملا هذه نم لسنلاجورخ کلو ! روک ملطنت ىلإ
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 عن مکحم یتیقد ےلظنت ىلإ ةجاح یف رمألا لمجب « ایناٹ ءاسنو ریٹک ل اجر یلإ
 . ليلد امطبضيال ىلا ىضوفلا نم م ةرئادلا تسسنا املك اشن ىلا للملا

 س ةدحاو ةآرماو دحاو لجر ال - ءاسنونیریثک لاجردوجو م زاتسا دقل

 ىكسل . ءاسنلاو لاجرلا نيب ايرطف اثودح ثدحب ىذلا « بذاجتلا » روص ماظنت

 » نكسلا» عايض ىلإ یدؤتف « تابذاجتلا » فاتخم هيف مدطصت ىضوف حبصیال

 . ىرخأ ةمج نم ممتا طباور داسف ىلإ ىدؤتو « ةج نم سفن لكل وجرلا

 « ةرسألا » مايق ةدحاولا سفنلا ىقسش ءاقل نم ثبملا لسالا دوجو مزاتسا اك

 . اتالع ےظنتو
 نيج وزلا قلخ ىهوةيسرت را ةقيقحلا نم ةفلتخ ةريثك تاقالع تبعشت اذكهو

 تاقالملا هذهتراص مث . . « ةدولا » و بذيلا طاب رب ضعب ىلإ اممضعب دشو

 . ةا قئاقح ىلع زكر" اهنأل ةتباث ةبحشتلا

 ىف روطتلا ةثراب نوباصملا هيف لدا# ام دشأ وه نيسنجلا نيب ةئالملا رمأو

 ةتافنملا ةوهشلا مهتعأ نيذلاتانبلاو دال وألا هيف لداجم ام دشأو « قرشلاو برفلا

 یف مضوي ًاديق قيلطت دمت ملو « رافلا دسإا ةعتم الإ رصبت دعت لف اهدای نم

 . نونجلا راعسلا ىقيرط ٠

 ضمفن نأ ىضبنيال ةيرشبلا ةايح ىف ةداجلا رومألا شقادن نحو اننكلو

 رودت الو «ءانئاوهأوانتاوشل نيلتال ىقلا « ةمراصلا » ةتباثلا قاقلا نع اننويع
 انضقن دقل . عورشملاو عونمملا نيب ريما مطتسن (اننإ » . رودت ثيح اعم

 اكرم بقاعي ىنلا ةئيطالا ؛ ىبظعلا ةئيطحلا كللذب انبكتراف ةعيبطلا نيئاوق

 ضرألا دايتراب حاملا ىف نذأةسنانيح ةدحاوتباجإ الإ ىطعتال ةايملاف ٠ .. اباد
 سسكللا] « رايمنالا ىف ةذخآةراضلانإفاذلو . لئاسلافاعضإ ىه . . ةم را
 . [ لیراک
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 تاوہش مم رودن نأ «داجلا عوضولا اذه ٹجبن نحو انل یغبنیال تلذل

 نيبن نأ ىفبني الإ . . روطتلا ةثولب نيباصملا ءارو عقدنن وأ « تانبلاو دالوألا

 اهيلع بلفتلاو مهتمزأهپجاوم ىلعكالذ مدعاسيف « ةرطقلا قئاقح ءالؤهو ءالزم

 . . ابهاجنا ىف رينو ةرطفلا مالت عاضوأ ءاشنإب

 ةرطفلا هيلمت رمأ «روطتلل» امعوضخ مدعو « نيسنلا نيب ةقالعلا تاب نإ

 یف روطتت | اہنآ نیرشعلا نرقلا ةدامش نم انيأر ىلاو . اف دحأل ةليحال ىلا

 ةرم لكى فو « نيترأا اتلك ىف ةدحاو ةباجإ الإ طعت ملو « نامزلا نم انرق نب رشع

 ! ةمرلا ضرألا دايترا ىف تنذئتسا

 ايف تلفنا ةرم لك ىف ةمزاج ةمساح ةحضاو امتباحإ ةرطفلا تطعأ دقل

 ةعفدءارو تانبلاو دالوألا اف تاقناو  نيسنلا تاقالع ف « طب اوضلا » دقع

 . متل نوعضخالو | رص نوةيطبال كسلا

 . ةيدقلا سرافو ةيدقلا امورو ةمدقلا نان ويلا ف اتباجإ ةرطفلا تطعأ

 اتباجإ تطمعأو . تاوپشلاهتبكرو لحنا موي یالسإلا ماعلا ف امتباجإ تطعأو

 لك ىف عساو قاطن ىلع نآلا امتباجإ ىطعتو . ةيناثلا ىمظملا برملا ىف اسنرف ىف

 . . صيصختلا هجو ىلع ايسور و اكيرمأ فو « ضرألا

 .رامدلا اهانعم . . ةيسنجلا ةيحابإلاوىقاملا لالحالا : ريغتتال ةدحاو ةباجإ

 ! خيراتلا لك ىف ةباجإلا هذه ريغ ةباجإ ال . عايضلا اهانعم . ءاقشلا اهانمم

ةب وقع نموا . مراصلاة رطغلانون اق نموحنپ نأنورشملا نرقلا لواح اثبعو
 

 . اميفلانس بيصت ىلا ةرطفلا

 ! لبق نم هل هیبش ال هدحو قلخ هن لوقی نأ لواح اشبع

 ! ناسنإلل « ةتباث ةرطف » دجوت ال هنإ لوقي نأ لواح اثبعو
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 ىس اطاشنلا مم رامدلا نم ةفلاسلاممألا باصأ ام نإ لوقي نأ لواح اثبعو

 ! هبیصي نل « رلا
 فراع مهاف عاو ليج هنأل هثودح لبقرامدلا عنميسهنإ لوقي نأ لوا اثبعو

 ! لعتم سراد

 ! ءاد لكل اجالع هيدل نإ لوقي نأ لواح اثبعو
 ! هلک. . ثبع

 . . ةتباثلا ةرطفلا نس ردصت ةتباث ةدحاو ةباجإ اهمإ

 تالقالاامإ و ..ديلاقتلاو قالخألاوندلانم دويقب سنا تاقالع منتابإ
 . . بيهرلا رامدلاو عشبلا ءاقشلاو . . رلا

 . هللا ابق اك ةرطفلا ةيمتح ابال . . ةيقيقلا « ةيمتلا د ىه كلت
 ؟ راكنإلاو لدجلا ةميق ام

 ؟ لامراا ىف سوءرلا نفد ةميقأم

 : بوب تالفنالاو ٠ معن ٠ ةذيذل ةومشلا

 نم ةرطبقملا ريطانقلاو نينبلاو ءاسنلا نم تاوشلا بح ساشا نيز »
 ...)١(« ايندلا ةايطا عاتم تالذ . ثرملا و مامنألاوةموسملا ليل لاو ةضفلاو بلا

 ۰ . . . ةفيخم ٠ ةلئاه « ةغينع ةبوقعلا نكسلو
 . رامدلا . . ةعرجلاو ذوذشلا ٠ نونجلاو راحتنالا . ىسةنلاو ىصعلا طلا
 . . نرشملا نرقلا ةداہش تلت

 ءارو وأ ‹ روطتلا ةثول ءارو مفدني مث « هسأر ف القع كلب ىذا اذ نم
 ياهم مشبأب ةرذنم ‹ لعقلاب ماتا همام یر: وهو « ٽائبلاو دالرألا ةوهش

 ! ؟ ةيرشبلل

 [۱ ؛] نار لآ ةروس (۱)
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 مزج كال مث تانبلاو دالوألا ءالؤف بح ةرذ هباق ىف ىذلا اذ نم لب

 ؟ ةيواملا ىف اووامتي نأ
 اندالرأل . انتناسنإل . انسفنأل هيدؤن « اض « ايناسنإ » ابجاو انيلع نإ

 .عايضلاقب رطفا وبه ذیالیکل ةرامفلاةقيقحو ممن ومةقيق مهرب نأ « انتانبو

 هبسي و بيبطلا لفطلا هركي اک ! مرعب نحو س مەت س انن وه رکی دقو

 ! ءاودلاب هنقحم وهو هنمليو

 هکر تي وأ ؟ هنماي و هبسب لفلملا نأل هدي نم ءاودلا ىتاي قحا یأ نکو

 ! ؟ هب ىکا ىجا ثول

 . سالا امين و « ةرطفلا قئاقح نيبتناف . . نداج انك نإ ! ا

 تانبلاو دالولاك س نح امك وأ «انرطا وخ بست نأ دب رال انک نإ وأ

 ةا ىف غلن نأ ديرب .» شیلا ةا د نا دیر. عد ناد

 نوذنامنوحاتر 4 € نو طوسيم « اذكھاننا إ لقنلو ! ءاحرص نک .. سنجلا

 !!نوکینأنکعیامكالذ دعب نکیلو . نویفألاو شیش اناخدنم قتیفت ا دیرلال
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 ذخأي نأ دبال . . نيسنملا نيب ابرطف ابذاجت كانه نإ لوقت ةرطفلا قاق

 ؟ صصغتلا ةروص ىلع ؟ ءاقللا اذه نوكسي ةروص ىأ ىف . ءاقللا ىلإ هليبس

 : عاشلا ةروص ىلع مأ ؟ ةأرمأ لكل نيعم لجرو « لجر لكل ةنيعم ىثأ

 ؟ ءاسنلا عی لجر لکو لجر لکل یٹآ لک
 . لاؤسلا اذه نع ةمالا ةباجإلا انيطعت نبرشملا نرقلا ةب رح

 . ةلماكسلا ىضوفلا ةروصل لصي م  ىعويشلا وأ س ىبرفلا ممجلا نإ

 ىلع نوظفاحم « نوتمزتم » لب . « نورطتم » لب نواضاف دارفآ هيف لاز امن

 عو .. كانه امبانطأب ةب راضلا ةيسنجل ا ىضوفلا تالل فينع زرقتب نورظنيو ديلاقتلا
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 دق رايهنالا رداوب نإف . . ةلماكلا امتروصل لصت + ىضوفلا نأ عم . . كلذ
 . . هيف ةيقبعملا ةضافلا ةليلقلا ةلقلا مم « ممتجلا رايماب رذنت تراصو ةحضاو تدب

 نيطايشلا نأل « ةدايزلا ىلإ امقيرط نلازتام ىهو « كلذ نع تداز اذإ فيکف

 ! ؟ ريمدتلا نم ديزلا بلطت لزت ملو « دعب عبشت م

 ءىش . . ةحابإلا الو تمزلا ال . .كاذالو اذه ال : نولوقي نولداجلاو

 ! نيف رطقملا نيفرطلا نيب طسو

 ! نانملا امه قاط الو ء نيسنجلا نيب ةقالع لك مرح ال

 « ريدنلاو ريكفتلا ءانع نم باصعألا حيرت ! ةردخم ةفيلمل ةبوذك أ
 ! بلقلا عجوو « ملا لمحو

 ! ةباقرلا عم . . طالتخالا تايتفلاو نابشلل عيبن

 یو . كشالب ةعماجلا ىف . « ىعاتجالا طاشنلا » ىف ناكر تشي تنبلاو دولا

 . . . . لاو . ىدائلاو . عراشلا فو نكمأ اذإ ةي وناثلا ةسرردملا

 ! انباقر تحت

 ! ؟ انتباقر تحت مو تانبلاو دالوألا عنصي نأ نكمب اذام
 .ةيحان نم نامرلا نع ىشانلا ىسنجلا عوجلا بهذيو . مهرعاشم بذهنتس

 رخآلا نم الوهج امينم لك ريصي الف ىرخأ ةيحان نم ناسنجلا فراعتيو
 . . هنع ةفرحتملا تالايللا هسأر المت ء هل ابيهنم

 ! ؟ انشباقر تحت ثدحم نأ نکمب اذام ! انتباقر تحت ..و

 سيلا .. دلو ىلإ تنب وأ ٠ تنب ىلإ دلو ليم نأ الف ثدحب دلو
 ؟ تلذک

 ! انتپاقر تحت , . ؟ منم اذام ۰ یرطف ءیش

 ! ىرطف ءىش ۰ ۰ لیلا دتشب نأ الف ثدحم دقلو

 ؟ ىرطفلا ءىشلا اذه منم نأ نكمي له | نييعقاو نكسلف
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 !؟انتباقر تح مآ . . ةساخءاقلا م نآ لضفألا له : رظنلاىديعب نكتنلف

 . . دتشيو ليلا ىئطب نأ الف ثدح دقلو

 ! « اپجوزتي ةرکب . . هلامو . . یدیساب »

 . .امفرعي وأ هفرمتال اتنب جوزتي نأ لضفألا له : رنا ىديمب نكتتلف

 ؟ افرع و هفرعث اتنب 2

 !؟ وللا ىف وأ . . ةمللثلا ىف . . عراشلا یف وأ اسلا ىف ؟ لبق !؟ ةت

 . .هلامو . ۰ یدیساپ

 ؟تنبلاو .. ةريخ اهنم ذخأبقب رج .. ةتلاريضال !؟ یسج رٹبع نم یش

 تءاش نإ امسرحتس تنا له ! امتلفخ یف اممفیت ةظعوم ذخأت ! ابحاص فرعتس

 ! ایک تلف ! ناک ٤ دسم ن

 ! !؟ ابتباقر ريف نم یتح ثدح اذام

 ! ! نب رشملا نرقلا ف ةيرلا ىئيرط تالت

 نيذلا نيطايشلا بناج نم ال صاخلا ريكفلا اذهب س ! هللاو - تأدب

 نكسلو . . ناويلاكق الطنالاوديقلا نمتالفتالاب اوحوأو روطتلا ةث راب اوحوأ

 ! نيروطقملا « نيدلا لاجر » ضعب اعر و « تابمألاو ءابآلاو نيبرلا ناهذأ ىف

 ةساسلاو تابمألا و ءابآلاو نوب را اهنموكشي ىتلا ةجيتفلا تناك . . م

 ! نيدلا لاجر . ءو . . ءاماعلاو

 ! ةي رشبلا تاومشل طسوال

 . ةصاخلا ةينلا وأ ةيعاولا ةدارإلاب هدنع فوقولا ن کم طسوال

 س صالخإ یف ~ نودویف ء انایحآ سانلا دوارب یذلا لیغتلا طسولا اإ

 لحارم نم ةلحرم . «! روطتلا » لعارم نم ةلحرم وه « هدنع اوتي نأ

 فوقولا نكمال ةلحرم اشكو! طوبملا ىف دعب تدمبأ دق نوكتال قالزنالا

 ! راتلا ةب رج تلتو | ةرطفلا ةيمتح كلت . ًادبأ اهدنع
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 دنع فقنس : هذه طالتخالا ةب رجم أدب ىذلا رشع مساتلا نرقلا لاق دقل

 ردقي م نكى ٠ . ةوملا انعلبت نل . انسفنأ دقفت نل . لغون نل ٠ ةنومألا ةلحرلا
 ! نيرشملا نرقلا ىف تداك وأ ةوملا هتحاب ! لعني نأ

 راعأىلإ دارفألا راعأ زواج ىذلا ءطبلا ء اينالا ةيلع هيف مت ىذلا ؛طبلاو
 !طرألادلا دنع ةنكمم ةفترلا نأ اودقتعينأبدارفألا ىرغي ىذلا وه « لايجألا

 ! حیراتلا یف ثدحم م ! لطاب مھو ! الک
 . لوقي ىذلا وه ىداملا ريسفغتلا سل ٠ لوقي ىذلا وه « روطتلا » سل

 . ليطابألا هذه لك ىف ةقداصلاةدرفما « ةيمتملا » ىهو ٠ ةرطفلا ةقيفح كالت اإ
 ! ةغقو الف ديقلا تلفن أ دق مادام

 نيصلخلا عدخت ىتلا ىه لايجأ ةعضب وأ اليج قرغتسن ىتلا ةيرعاطلا ةفقولاو
 ىر یکلربک أ ةعقر ىلإ رظنا ! ةعدخ اهن ! نكمب رمأ ةنقولا نأ مف ليختف
 ةكر لا ءىلعب ةعاسلا ف تاعاسلا برقع نإ ! عافدنالا ىدم و طبأملا طحنا ةقيفح

 دعب هيلإ رظنا نکلو ! هناکم نم رحتي هارت ناف قئاقد عضب هبل ترظن واف
 . رهشلا نم مويلا نوبت ةناخ اهب م وقتلا تاذ ةعاسلاو ! تاعاس دعب م ! ةعاس
 ناف تاعاس عضب اهبلإ ترظن ول . مويلا ىف ةدحاو ةرم كرحتت ! ةكر لا ةثيطب
 ! مایأ دمہ مث . لماک موی دعب اهبل رظنا نکو ! امناکم نم كرحتت اھارت

 دسارلا ليلا ف . لايجألا ىلإ رظنا . عساو قاطن ىلع خبراتلا ىلإ رظناو
 نأل ء رييفتلا ةفينع ةصاخ ليلا اذه ىف تناك نإو . ًاريثكةروصلا ريغتتال دق
 ىرت یکل ةعساو ةعقر ىلإ رظنا نكسلو . فينع فنمب امف نوخفني نيطايشلا
 , . امتقيقح ىلع ةروصلا

 ! ةيرشبلا تاوهشل طسو ال

 ! تاعاجلا ةرطفو . . درفلا ةرطف ! ىاطلا ةياهن ىف . . ةرطفلا ةيبتح كلت
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 ! نتو ءاظ دتشا لب ! مادا ءاورإلاب عيت ال ةومشلا نإ

 . .الثم اکیرمأذخ
 ! ؟ رجاوح ىأ ؟ ۃوہشلا ءاورإ نم منم زجاوح یکیرمألا عمتجلا یف له

 ! ةتبلا ءىشال ! لک

 ! ةنايرعلاروصلا قشع «قبشلا» دح ىلإ رشتني هاذ ممجا اذهنف تالذ عمو

 | ةيقلللا ةي رل |ماعإدمب لتقلاو . ىسنجلا فطحلاو باصتغالا ثداوحرشتنتو

 ىلع تانبلاو دالوألا ىف ىسنجلا ذوذشلا - كلذ.نم مشبأ - رشدنیو

 ! ءاوس دح

 « قرأ » لامشلا لودو . . ةروصلا سفن . . اكيجابو ارسي وسو اشرفو

 ! شرألا دالب

 ةباجإ ! ةمرغلا ضرألا ايترا ىف نذأتست انيح ةرطفلا (مطمت ةدحاو ةباجإ

 ! غ راتلا یف ةتباث

 ا

 ؟ سالا راشم « تبکن » نأ كلذ ىنعم له

 ؟ ىرخألا ىه ةليبو نام رلاو تبكللا نم ةئشانلا راضللا تسيل وأ

 ! ةليبو ! ىلب

 ! بامعألا فاتيو سفنلا رعاشم دسفي ليرط لماكلا نامرحلا

 . خراتلا ىف فورعم ليوطلا نامرلا بحاصي ىذلا ىسنيلا ذوذشلاو

 رهاظلا هررك ت رصحمو « رخألا ساج لاب سنج لكل شت ىلا ةضيرلا تالايللاو

 ! فورم ءىش لک. .و . . و . سنجلا رعاشم ی نطابلاو

 ! ةيرشبلا نم هللا هبلطي ملو ةرطغلل فاجم لي وطلا لماكسلا نامرلاو

 .نامرلا ةرتف ليطيالو رعاشملا تبكي ال اطسو «الدتعم» اماظن مضوامإ
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 ىف 4 دوجوال رمأ « ىسملا عفادلا راذقتسا ىأ « ىلا هانم تبكلاف

 اهنإ لوقيو « لماكلا رونلا ىف نينا ةقالع مضي ىذلا « مالسإلا موهفم

 ىف نإو » ! امف بوغرمو اهب حرصم ةرطف ابو . ةيوس ةرطف امنإ و . ةرطف

 هل نوکی مث هتوہش یتأیل اندحأ نإ : للا لوسراب اولاق ! ارجل کدحأ مضب

 : اولاق ؟ رزو اف هيلع ناک أ مارح ین امعضو ول تیآرآ : لاق ! ؟ رجا اہیلع
 ()« ! رجأ اہہف ناک لالح یف اہمضو اذإف : لاق ! ےہ

 ةوعد وعدي وف | لاسو لکب مالسإلا هابأي رمأ نامرطا ةرتف لي وطتو

 ىف اع « هيلع نيمتىلا ةيداصتقالا تابيترتلا مضي و . جأوزاب ليحعتلا ىلإ ةححرص

 هتلج ىف نزاوتم ماظن ىعالسإلا ماظنلاف ! نيجوزنملا نابشلل لالا تيب ةناعإ كلذ

 ةيسايسلا تامظنتلا عم ةيقلللا تامبجونلاو ةيداقتعالا تاروصةلا هيف قتسانت

 وېف مت نمو . لضاف لماک عمتجم ءاشنإل « لعافنتو الك لماکتتو « ةيداصتقالاو

 قيقحتلا اه لفك هنكبلو « هيجوتلا درمل جاوزلاب ريكسبتلا لأم لکی ال

 . لماكتملا هماظن ىف ةيلمملا ةايلا لاسو ريسوب

 ! ةيلالا عيعجلا تادقعت رمألا اذه ةيناكمإ شقاننل اليوط انه فقت ناو
 مت راعف وتسمي نآال « مهتر طف ءوض ىلع مبعاضوأ اوغيكي نأ نوبلاطم رشبلاف

 ةيداصتقالا تاديقعتلا نإ . . مث ! ءاذغيتساو ةلذ ىف امه نوعضخم عاض وأ ءوض لع

 ! داسفلاب ىرفت ىلا ىسجلا لطعتلا ةرتف ةلاطإ ىف ىقيقلا ببسلا ىه تسل

 ةمجملا ىف هسک قف م « ادج ةركبم نس یف بسکتی اکیرمآ یف بابشلاف

 ممتجأا رجس الو 1 نیطايشلا هباصع اصعأ ىف هبصت ىذلا هيج وتلا وه اذه نألإ مارلا

 ليلضت نع تفك وا . . دارأ وأ بابشلل جاوز ةيلع مظمت نع ىرألا ىكيرمألا
 ةيابع ظنت نع ةلودلا زجعت الو ! ةلودلا هلومت ىعويشلا ممتجملاو ! نيطايشلا .

 ۰ لسم هاور (4)
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 «قالخألا» نأ الع نيماقلا باسح یف نكي مم ول . . تدار ول بابشال جاوزا

 [ لاب واب ةرذعملا فوشرخ ةحييص انممس دف كلذ عمو ! دابت نأ یغہنی ةفارخ

 !٨ كانه الو انه ال نحيف س ! نيم س نع امأ

jميظفتو « ةرطقلا ةرباسم ىف مالسإلا ةقيرط نيبنن نأ لاح ىأ ىلع انينمي  

 ! افر ىكل . لقألا ىلع . امساسأ ىلع ةيرشبلا ةايح

 . مافنت نكلو . نامرح الو . تیک أل

 ٠ ةكرتشم ةدحاو ةايسوبو « تقولا تاذ ىن ممتجلاو درفلا لمشي ماغدت

 درفلا بر ىلا « ةنزاوعما ةفيظنلا ةرسألا هيف موقت « نزاوتملا فيظنلا ممتجلاف

 .ممتجلا ءىشنيو ةرسأالا ءىشني هرودب نزاوتلا فيظنلا درفلاو . نزاوتملا فيظلا

 هتي رو «هلاب هرعاشمو هبلق طب رب « دراو فنیلظت ىلإ مالسإلا دمعي م نمو

 ةيعاتجالا تامظدتلا ضب تقولا تاذ یو ‹ هتیشخو هبحو « هتعاط ىلع

 لع معمتجلا ىسرت ىلا ةيحورلاو ةيركفلا تامجوتلاو « ةيسايسلاو ةيداصتقالاو

 . نين زاوتلا دارفألا ءىشنت ىنلا < ةميللا هدعاوق

 هحيبي و« ببس الب طالتخالا مالسإللا هركي ةصاخ ةفصب سنجلا ةلأسم ىفو

 جورخ هركيو ! قالطإلا ىلع اممحييالو ةنثفلا و جربتلا عنو . دودحلا ىتيضأ ىف

 . كواسلا ةفيظن رعاشلا ةفيظن ءاضدقالا دنع امجورخ حيبيو ببس الب ةأرلا

 یف ةلماك ةحابإ هيي تالذ حو « لجراب هيف هبشتت ىذلا لمعلا اه هركيو

 ٠ هيف ريكسبتلا ىلإ وعديو « هلئاسو رسيو جاوزلا ىلع عجشيو . ةرورضلا ةلاح

 . قاطنلا اذه جراخ ةيسنج تاقالع ةماقإ حنو

 )١( برفلاو نح » لصق دم امف رظنا ٩ !
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 لمس رومأ ىو سنجلا رمأ ىف مالسإلا ةسايسل ةعيرسلا طوطلتا ىه كات
 ..ةايلا مقا و ىف قبطي نيح یالسإلا ماظنلا م ةفسادتم ةرسيم

 قاتلا ىلإ نکترت اک ٣ « اہتایمتح » و ایعفاودو ةرطفلا ىلإ نکتر اہلکو

 . ةيرشبلا ةايح ىف ةتباثلا

# ¥ # 

 مادامو . ثودحلا ةيمدح ؛ ةرطف د انلق اكس نيسنجلا نيب بذاحتلا
 ماتىت مزل دقف «ءاسنو رشک لاجر مہنکسلو « نیدودعم ادارفأ اوسيل ناسنملا
 . بارطضالاو ىضوفلا ىلإ یدڑی ال یکسل امیپ بذاجتلا

 ءايعإلاو ةنتفلاب اهاب لاغشناو ةأرملا يربقو « ببس الب طالتخالا ةحاب إو
 « فوشورخو یدینک انم اکش قتلا رذنلا كارت اشنأو برفلا ادسفأ ناذللا

 . ءامملاو ةفسالفلاو

 . كاذ الو اذه جيبي ال كلذل مالسإلاف

 . نامرطا الو تبكللا الو . دوصقملا وه ىديلقتلا باجحلا سلو

 لتاقتو لممتو جرح لسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ديع ىلع ةأرلا تناك د قل
 ةا ةعاحعالو امصخعشا ةبجارلا ةرورضلا ردقب كلذ لک. . امج تانب معتو

 . ءاضتقالا دنع طاشألا نم ناولألا كلت لكسب موقت للا عما ىفو . من
 رايز «هتعيرش قبطيو ء هللا دبعي ىلا فيطظنلا عمتجما ىف ىأ . لسلا عمتجلا ف
 قوتا جت نأ دحأ ىألوأ س اه سیلف ممتجما اذه ريغ یفامأ . هرماوأب
 ناقیطبال س اممم ممتجماو س یھو ا ةآرلل مالسإلا اهاطعأ ىتلا تايرلا وأ
 . مالسإلا اذه اہم ایج یف

 قبطیال « لس روغ عجب یضرآو شیت نآ = ةمادب - اه لقب ها
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 رغ ¬- عمت اذه لثم ین شیب نأ تابق یھ اذإف . هتایح یف مالسإلا مالیت

 « ىالسإلا عمتجمل مالسإلا اممظن ىتلا قوقحلل امو نذإ اه اف - هيلع ةركتم

 ! ؟ءاوسلا ىلع هئاسنو هلاجر

 مويلا تناك اذإف ! ةدتفلا اما ةجربتم جر نآ ¬ ةهادب س اف لقب لو

 اه نأش الو . . اہنأشو ىهف ؛ كلذ منصت -- برغلا نم ةينألا ىودعلا کس

 ! مالسإلا یف كح ہتت الو ! مالسإلاب

 ةلماكتلا ةلزعلاف « نوئشلا هذه س سلا عمتجلا ىف - جرخ تماد امو

 نابشلا نيب « ةصاللا » تاقالعلا موقت ال نكلو . نيسنجلا نوب ةمباق تسيل

 «ةقادصلا» ىمسي ىذا « نادخألا » ماظن موقي ال . ءاسنلاو لاجرلاو « تايتفلاو

 . برغلا یف
 نكمل لأسم كلت . . سلا ممتا مايقل ىساسأ طرشك ةمشتحم حرن ىو

 ! مالسإلا امنع لزانتي نأ

 ةألا نإ (1) مسإلا ر وطت ةاعدو روطتلا ةاعدو ةيرلا ةاعد لوتيو

 . . اميقاسو اممعارذو اهرعش نع ةرساحلا ةأرملا ىزن نأ داتت نيح نحيف ! ةداع

 رطنلا حيصي مث . ةأجانملا ةزه . . ةزه ثدحت رمألا أدبم ىف !! ءىش ثدح ال

 ةراثإ لقأ !  ةبيجت - حبصي لب . قالطإلا ىلع اثيش ريشي ال . . ًادج ايداع

 ! نيقاسلاو نيعارذلاو رعشلا ةاطملا ةاتفلا نم

 یأر .. انیآر دنع لظن م .. نولوقي لکب س هللاو س ممم ملساسو

 ! ناسإلا

 نيح لجرلا سفن ىف اثيش ريثي ال ةرساحلا ةأرلا رظام نإ نولوقي نيذلا نإ
 ىف نورظني الو . . خراتلا نم ةريغصلا ةعقرا ىلإ نورظنب كثلوأ .. هيلع داتعي

 رحتي ال هنإ نولوقيو قئاقد عضب تاعاسلأ برقع ىلإ نورظني ! لايجألا غيرت

 ! ءىش لع لدي الو هعضوم نم



 ! امنيا ىلإ اهم لص . . اطوأ نم ةبسحلا بسعنلف .. نكللو

 ؟ اهرعشو اهمعارذو اهقاس نع تنب لوأ ترسح اذا

 .ةقدب هيعاريو . ناميإ نع . تالذ حيبيال عمتجما ناک ت اقوألا نم تقو یف

 نأ لواح « ةلاثلا » جرختف . . نامإلا رافيو « ممتجعملا طباور اليل لعنت م

 ؟ دصقت اذام ء ةرساح ةاتف لوأ جرخم ذئدنع !٠ طغضلا اميلع فخم نيح شفتلت

 .ىودمعلا ثدحم و. لعفلاب ةنتفلا ثدحو . عينصلا اذهب ةدعفلا ةراثإ كش الب دصقت

 « نوركنتسي « نوبيطلا » . ىلوألا زها ثدحتو .لالحلالا ليبس ىف ممتجلاف

 فخ نیح راتہتسا یف م .رمالا ادہم یفرذح ىلع قيرطلا ىف نوضمب نوشبللاو

 .. راكنتسالا ةدح

 ريثي ال اقح ايداع حبصي ء ديدجلا رظنما ىلع سانلا داتعي . المف ةرملا فخمو
 راب ¿ نيح دعب هتلالد دقفي ىمويلا « نيتورأا » نم ءرج هنإ . سضنلا ىف اتش

 . مومسلا لمف ىلع ىتح دلبتت ا. هيلع ساوا

 . . ةقيقح هذه

 . . ةقيقلا فصن امكلو

 . رولطتلا ةاعدو ةيرحلا قاعد اساني وأ س ءاسني ىذلا وه رخألا امفصنو
 ! مالسإلا ريوطت ةاعدو

 نراك یناوللا لاخلا ةمہبطب اپ >ایثمو ]ةدتفلا ینبت ةرم لو تجرح یتلا نإ
 هيف نحبمأف هلك ن هدلق ىذلا « ديدم ا ممتا ىف ةزيم نه دمت ( [ ىودملاب
 , هابتنالا نر ال . . تايداع

 ! هابتنالا ن رپ نأ ندرب . . تایداع "کسی نآ نور ال نهو

 . باتكلا اذه نم ١۲١٠ص « ناسإلا نايك ف روطتملاو تباثلا د لصف مار 0)
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 دبالف ..ايداعحبصأ هنيرعت ىذلأ ىرملا نم س طيسبلا - ردقلا ناک اذاف

 نم.ناتسفلا ردص نم . ناكم ىأ نم ىرمنت تارتميتاس ةمضب .. ديزملا نم نذإ

 . . ةبكرلا تح نم . هرہظ

 نم ردقلا اذه ايداع حبصي . . رتفتف دوعتو . . ةزملاو . . ةحيصلا دوعتو

 ! داتعملا مويلا نيتور نم حبصي 1 ةبتفلا ريثي الف « ةنتفلا »

 !!ةلجملا فت نل نكلو . . مل

 | دادزتس دبال س اميثمو - ىلوألا تنبلا

 نيري تايتفلا لكن أل « ردصلا ةيرعتب ةنتنلا تاطب اذاف ! ةنتفلا وه دصقلا

 میش نم دبالف « هيلع مهساوح تدابتو رظنلا اوداتعا نابشلاو « نهرودص

 ةعالخ .ىشملا ىف ةديدج ةعدب . ةديدج ةيرعت . . ءارغإلا ديزيو ةنتفلا روئي ديدج

 ! ةتفلا وه دصقلا .. ةراثإ ىأ .. قالخألا ىف لذبت .. ةكحسضلا ىف

 طيحلا طقنلت ! نويزفيلتلاو اميسلاو ! ءايزألا تويبو « ةدوملا » ىف ةكربلاو

 ! 2اا ىف اطوبه ديزلو « طباملا

 !.. ةلحملا فقت ال

 دنع ةلجعلا فقو نوعيطتسي ملأ نونلغ نيذلا . نوعودغملا نوبيطلاو

 «ضرألایف ناکم یأ یف : نیآ اوريل « مېتلفغ نماوقيفي نأ ہیلع .. نیم دح

 دملا امو ! « لوقما » دلا دنع ةلجملا فقو نكمأ « خيراتلا ىف رع ىأ ىفو

 یمو فیک اوریل مفوح نم رضاحلا عيتجما ىف اورظني نأ مهيلعو 1 ؟ لوقما

 . . ةشحافلا ىف ىد رتلاو . . ءارغإلاو ةنتفلا قيرط ف ةمفدبما ةلجعلا فقو نكمب

 !؟.. طابر لک نم للحتلاو

 . ٠ ضرألا لكى ف ء نيرشملا نرقلا ةدامش تالت . . ةلجملا فقال ! لك

 «٠ خراتلا ةداہش كلذك یهو
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 مشال هنإ لوقت ىقلا ةرطفلا ةيبح األ ٠ ةقداصلا ةديحولا ةيمتحلا اهنإ ت
 ! دييقتلابو طبضلاب الإ تاوشلل

 ريو . . ةشعافلاحيبيالو ٠ . ءارغإلاوةتتفلامالسإلاحيييال تاذ لجأ نم
 + ءاوس ةأرملل لج رال « ثیدحلا ینو ةيشملا ینو یزاا ین ةمشحملا ىلع

 « مه یکرأ كلذ ..مهجورف اوظفحيو مهراصبأ نم اوضفي نينمؤملل لق »
 نېجورف نفح و نهراصبًأنم نطضفيتانمۋملللقو « نومنصي ام ريخ هللا نإ
 نیدییالو « نهب ويج ىلع ن هرم نبرضيلو ۰ء اهنم رهظ ام الإ نهنتيز نيمي الو
 « نيتلومب ءانبأ وأ « نمانبأ وأ « نهتلوعب ءابآ وأ نہمابآ وأ نیتلوعبل الإ نهتنیز
 تكلم اموأ « نیماسن وأ نہتاوخآ ینب وأ ‹ نہناوخإ یب وأ « نیماوخإ وأ
 ا وربقي م نيذلا لفطلا وأ « لاجرلا نم ةبرإلا ىلوأ ريغ نيباتلا وأ « نهنامأ
 ىلإ اوب وٿ . نهتنيز نم نيفحم ام عيل نهلجرأب نب رضيالو . ءاسنلا تاروع ىلع
 ىذلا ممطيفلوقلاب نعضخت الف » . « ('نوحيافت كسلعل نونمؤلا اأ امیج ها
 « (٣ىلوألا ةيلهالا جربت نج ربتالو » ٠ « (۲) ضرم هباق یف

 ! رامدلا وأ . . اذه

 ! | ةيرشيلا ريمدتب ادغ نْذؤيو ٠ . برفلا ددمي أدب ىذلا بير رامدلا
» 

 ! رفتال ةتبأت ةيصق تللو

 ىداصتقالا روطتلا نم الو ء جاتنإلا بلاس رفت نم ميت ا األ ةا
 . . روطتلا ناولأ نم نول ىأ وأ .. ىلعلا روطتلا نمالو « ىسايسلاو یعاتجالاو
 سس ! ةيمتلا امجباتت نود لوحلال ة رشبلا هيف عقت « روطت » لك ن أل ةتباثو

 ]٣۴[ بازحألا ةروس (۴) [r] بازحألا ةروس (۲) [٠ mr) رونلا ةروس ()
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 نيب بذجلا ةوق نم . ةبرشبلا سفنلا تانوكم نم . ةرطفلا نم ميت امن

 . . ماظن الب هدايت تلفني نأ امإ و . . ظني نأ امإ | بذج . ةيناسنإلا قش

 دنع فوقولا لمأب قتلعشت ىتلا ةدسلا تاينلا لكر . . روطتلا یاعد لکو

 ٠ رطللا عافدنالا نود ةلوايلا . . ةيواملا لبق فوقولا . . « لوقعملا دملا ر

 ٠ راتلا ةدامشو . . نب رشملا نرقلا ةدامش مامأ ةوذخم فقت املك. ل اإ

 ىّقلإب رومألا تسبلو

 لمتحالو . . ثبملا لمتحال ةداج رومأ ةرطفلا قئاقحو غراتلا قئاقح نإ

 ! ةفلاخلا لحال كلذكو ! ليلضدلا

 (۱)« الیدبت اک لو لق نم الخ فا نفسو

 ةعيبطلا نيناوق انضقن دقل . ٠ عورشملاو عونمملا نيب طتسن م اننإ »

 الاد امكتترم بقامي ىلا ةثيطملا ا ا كلذب ابكت راف

 ..ةمرحلا ضرألا دايترا حامسلا ف نذأتست (نيح ةدحا و ةباجإالإ ىطمتال ةايملاف

 براک کا رايمنالا ف ةذحخآ ةراضحلا نإف اذملو .لئاسلا فاعضإ ىه

* 

 ىه ةعورشم ةقالع ىف نيسنجلا نيب - ىرطفلا - ءاقنلا مالسإلا اد

ع اينيدو ايقاخ درفلا ةيب رتو« املك ىرخألا تاقالملا مرح دعب جاوزا
 روغللا ىل

 لعج ىلا ةيداعلا ريغ تاريملا نم عمتجلا فيلطننو « اهنم ززقتلاو ةشحافلا نم

ثيدحملا نيلو ةعالحلأو ةعاقرلاو جربدلا معنميف . ةليحتسم ةليضفلا
 ءارغإلا نونفو 

 ةبفاتلا فادهألا كت نم الدب ةداج افادهأ س نيسنجلا نم س سانت دج ويو

 نم < رخ بناج نم ءارغإلا ىف عوقولاو « بناج نم ءارغإلا ىف ةروصجلا

 ةدشارلا ةعامبا ةماقإ لمشت ةداج افادهأ ! صيخرلا عاتلاو ةجمبلاو ةياسلا لجأ

 )١( بازحألا ةروس ]٠ [
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 . حورلا ماعو ةداملا ملاع ىف « ض رألا ىف اتيبطت لواحتو ايلملا مبفلا دشنت یتا
 ةغيظنلا . . ةيحورلاو ةيركفلاو ةيسايسلاو ةيعاتجالاو ةيدامقالا تامظنتلا ىف

 . .ىجيس اكه بيصن اف نينجا نم لكسلو . . ةيلاعتلا
 . ةرسألا شنت سدقلا جاوزلا طابر ف ىرطفلا ءاقللا ظني نيحو
 . . ةرطفلا ىلي ىذلا ىميبطلا ماظنلا ىه ة رسألاو

 سانلا تاكشت اکر ت امو .. لیلدب اتبش م ةثیبةماک م اکر د اقلطأ دقو
 ! ! ايرطف ماظن تسيل ةرسألا نإ لاق نيح « مهترطف فو مهتاسدقم ىف

 دېشن الو | ةلالد تاذ هرظن ف تسيل . . امتارشعو نينسلا فولأ ةداهشو
 إ رطفلا هاجناب س هرظن ىف س

 _ ! هلاعبس س هرمأ « ىجا لقدلا » ردسي نيح ليدبلا ام ؟ ليدبلا امو
 ؟ امنع لودعلاو ةرسألا ماست

 ! فالطملا رخ ىف محلا رامدو . . ةيسنلبا ىضوفلا وه ديحولا ليدبلا
 . لسنلا ىف ةبغرلاو . سنجل عفاد . ةرطفلا عفاود لک یلت یتلا یھ رسالا

 نكسلا فو . « زوربلا »و « رادتمالا » ىفو . « ذاوحتسالا » ىف ةبغرلاو
 . , رارقتسالاو

 نضاحلا امنع یتغتال ٤ لافطألا ةيب رتل « ةيرطف » ةرورض انآ قوف كلذو
 ةداش جار |. ةتيدلا ةيعا ماضنلا اقبطا ىلا ةا ةيبرتلا الو سرادلا الو
 اباتک یف دیورف اسا ةداہشو ء باتکللا اذه نم ٠۵۹ ص لیراک سكلأ
 غزت ىلا ةيبصعلاو ةيسفنلا نالالتخالا نع ثدلعتت ثيح < رس الب لافطأ »
 « ةيبرلا نضالا ىه ةدحاو مآ یف نوکر تشب لانلمألا نم رییک ددع دوجو نم
 ةلماک ما ىلإ ةجاح یف لتألا ىلع نیا رألا هيتس ىف للعلا لم ىلا ةرطفلا دض
 . ] اف دا هکر شی ال
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 جاقتإلا تاروطت اميفلتال « ةيرشال ةتباث ةرورض ةرسألا تناك ذإو

 ىلإ ةجاح ىف ىهف [ ثيدحلا برفلا ىفو ةيدقلا نانويلا ىف ثدح اك« ةدسافلا

 مي رشنلا مالسإلا اهاطعأ دقو . اهدعاوق سرب و امناکر أ مظنی اپلثم تباث ماظن

 . اهنكسمو اهرارقتسا لفكي ىذلا تباقلا

 حلملاو . قافنإلاو ةناضحلاو قالطلاو جاوزلاو ةبطللا ٽامي رش اهاطعأ

 ةجوزلا قوقحو جوزلا قوقح ددح اك . نيجوزلا دحأ نم زوشنلاو . ماصلاو

 ممتجلا باذآو ء ةرسألا « باذآ » ددحو» ةي ونعمل او ةيدالا لافطألا قوةحو

 . . جاوزلا تاقالعو ةرسألا هاج هلك

 .ةرطفلا ىلع ةرشابم ةنكسرم رومأ امال . . تابثلا ةفص هلك كاذ ىطعأو

 ةأرلاو « فرط نم لجرلا دوجو ىلع . ىرشبلا نايكسلا نم تباثلا بناملا ىلع
 . ءاقلا ىلإ ىضفي نأ دبال ىذلا امني ممادلا بذاجتلاو « فرط نم

 امنأل . ةتباث نوكت نأ زوج ال ةرسألا مظن نإ نولوقي « نوروطتلا » و

 . ةيسايسلاو ةيعاتجالاو ةيداصعقالاو ةيماعلا تاروطتلاب رأت

 ترادألا ثراصو . لمت تراصو . ايداصتقا تاقتسا دق مويلا ةأرلا

 تناك اک اہقو الو اهب لغشت دعت لق « لزملا نوئش اه رست ةثيدحلا ةيماملا

 نم ةروصل ( عمتجلا « ى هيضقت نأ دال « غارف اهدنع أشنو « لبق نم

 لالتتسالا نأ اك . « ىعاتجالا » طاشنلل اببجوت نأ ديال ةقاطو « روصلا

 اشن ىلا ] مالسإلا هل هاطعأ ىذلا ناطاسلا كلذ لجرال لمح مل ىداصدقالا

 . خلا .. خلا . . [!ىوعر یودب ! رخأتم س ! یسنئال س عمتجم یف

 ! ديزملاب انه سأبال نكسلو . ةقباس بتك ىف ىواعدلا تالت تشفان دقو

 ىذلاو « ةثيدلا ةيبرغلا ةأرلا هب حرفت ىذلا ىداصتقالا لالقتسالا تإ
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 ةملسم ةيضق ناك « اهديلاقتو ا و اميد نم جرخآ نأ هيلع لوصملا امفاك
 ! ةرسألا داسفإ الع بترتيال . . و . . دابج ىلإ جاتعال یالسإلا ماظتلا یف

 ¢ ًاداصعقا ًارار طضأ ةيبرغل ١ ةأرلا ا ترطضا ىذلا « لمعلا » نإو

 مالسإلا هاطعأ قح . , لك تل ابقالخأ نع لزانتلا ىلإ ثالذك هيف ترطضاو

 نم وأ اهن لبقي نأ نودو « لذبتلا ىلإ اهرطضي نأ نود نكدلو .. ةأر
 . لذبتلا تالذ س لجرلا

 ىداصتقالا ةأرملا لالقتسا ىلع ةرسألا تاقالع متي مل مالسإلا نكلو
 ىلع ايماق اإ . امجورخ مدع وأ لمع امجورخ ىلع الو . اه القتسا مدع وأ
 . . ريفتتال ةتبا ةرطفلاو . ةرطفلا سسأ

 راكلا ىداصتقالا لالقتسالا ةأرلا ءاطعإ مغر س مالسإلا نإ
 ا ا ا ل ىف س قالا قیبطتلا دنع س امقح ریرقت مغرو

 ةيپلاب موقت ی أ! لجر ال « ىثأ » اهن ساسأ ىلع ةرسألا ماقأ . . ةرورضلل
 قلطتو « امه صصخستتو « ةملا هذهب ايبصعو ايسفن فيكشتو « ى الل ةيراطفلا

 امض و« یمیبطلااپجاتن یعرآ . اهاعرت مث . امطاشناہہف لذبتو ةیویملا امتقاط ایف
 (ارعينأ تالذ لباقماف لفكو . اطباور ىلع ظفاعو امكسمي ىنلا ىفطاملا وجا
 السيل الو [ لوفكم وهف ] یداصتقالا لالقتسالا قح امیلسیل ال - لجرا
 ةجاحوأ ةيدرفلا ىهامترورض . ةرو رضلا دنعكلذك لوفكم وهف | لمعلا قح
 ةجوزتم یهو اسف ةلعإباہباصعأو اهاب لغشنال کل نكلو م [ امبلإ متجلا
 : ةسدقلا اهتميم لجأ نم ةا هاكسلا امتتحش اه رفوتت تح « لجر فنک یو
 <« هتياعرو ىداملا جاتن لل لجراا فرصني اب . هتياعرو ىرشبلا جاتنإلا ةمم
 . هيف ةيبصعلا هتنحش اقاطم « هل اصصخشم

 ءادنل عاتسالا ىب ارق رحنا حمو ًافورظ کم س ثیدلا برغلاو
 روطيو « ةرسألا و رر ده مزو ۲ ییا ایطتر هاا
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حبصتل لخادلانم اهناذ ةأر نايك ر وطب لب «ةأراا عضو
 ا رولمتم ًاديدج واش 

 لک. ءیش لکی ئ لجرلل «اب واسم » اق راع | مالظلا روصع اه هتدارأ ام ريغ

 ! قالطإلا ىلع ءىش

 ؟ ةحيتنلا تن اك اذاف

 ! ني رشملا نرقلا ةدابش نم زج یهو . . ( لا » ةداش انه عسل

 « لوبجما كلذ « ناسنإلا » باتك ى لیراک س سکا لوقب

 صاللا لكشلا نم ىتآتال ةأرم او لجرلا نيب ةدوج وملا تانالتخالا نإ »

 ام اذإ . ماعلا ةقيرط نم وأ ؛لجلاو محرلا دوجو نمو « ةيلسانتلا ءاضعلل

 نمو « اناذ ةجنألا نوك نم اثنت اسنإ .. الذ نمةيهأرثك أ ةعيبط تاذ

 هذ لیلا ىدأ دقلو . . ضيبأا اهزرفب ةددحم ةي وامك د اوج ہلکے سجا حیقات

 ىقلتي نأ بح هنأب داقتعالا ىلإ < ونألا نع نيمفادلاب ةيره ولا اقملا

 . . ةمباشم تايلوثس٬و ةدحاو تاطلس اعينمم نأو < ًادحاو ايلعت ناسنجلا

 ايالخ نم ةيلخ لكف . لجرلا نع ًاريبكافالطخا فتت ةأرما نأ ةتيقلاو

 لك قوفو . اممناضعأل ةبسنلاب حيحص هسق رمألاو . امسنج مباط لمحت امج

 امنأش « نیلا ةلباق ريغ ةيجولويسفلا نيناوقلاف . ىصعلا اهزابجل ةبسنلاب ءىش

سإلا تابغراا لالحإ ناكمإلا ىن سيلف ىكو کلا ماعلا نيناوق نأش
 . اما ةينا

 ء نهتيلهأ يمني نأ ءاسنلا ىلمف . ىه ا اط وبق ىلإ نورطضم نحف مث نمو

 ةراضحلا مدقت ىف نهرود نإق . روك دلا ديلقت نلواحم نأ نود « نهتعيبطل ايت

 « ةددحلا نيفئاظو نع نيلخنو الأ نیملع بحیف . لاجرلا رود نم یا

 [ ٤1ص ]
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 طقف نه -- تايبدثلا نيب نم - ءاسنلا نأ ودبي لاح ی لعو .»

 1 ياللا ءاسلا نأ اك . نينا وأ لح دعب لماكلا نهومن ىلإ نلصي ىناللا

 رك أ نحبصي نهن نع الضف . تادلاولاك الماك انزاوت تان زم نسل ندب
 ريك افالتخا هتجسن أف لتخت ىلا « نينجا دوحونألوفلا ةوفص . نهم ةيبصع

 «امجوز ةجسنأ نم س ايرج = امنالو « اهرفص ببب < مألا ةحسنأ نع
 منت م مال ةبسنلاب عضولاو جلا ةفيظو ةيهأ نإ  ةأرلل ىف ًاريبك ارل ثدحمب
 مث نمو .ةأرملا وم لاټك ال ةمزال ةفيظولا هذهنأ عم . ةيفاك ةجردب نآلا ىح
 بي ردتلا ةاتفلا نقلت الأ بح اذلو .ةمومألل ركنتت ةأرلا لمح نأیأرلا فخس نف
 بج .. مہيفٹبتو نايتفلا اهاقلتي یتا مماطملا امسفت یف ثبت نأ الوىدالاو ىلقملا
 اذك .ىثألاو ركنلاىف ةيلقعلاو ةيوضملا صئاصخال ًاديدشاماتها نوب رلالذبب نأ
 نم صانمالف كلذلو « نيسنإ لا نيب ضقتتال تافالتخا كانهف .ةيعيبللا امهغثاظو
 [۱۱۷ ۱۱۹ ص]. « نیدمتم اع ءاشنإ یف تانالتخالا هذه باسح بس نأ

 ةيأ ىلع ةماع ةفصب لمتشتال تانبلا مبلعت جمارب نأ بيجملا نم سلأ »
 دامت نأ بح ؟ةيلقعلاوةيجولويسفلا ممافصو * لافطألاو راغصلل ةضيفتسم ةسارد
 . «اهراغص ةياعر ىلع يأ لب طقف لجلا ىلع لمتشتالىلا ةيميبطلا امتقيظو ةأرملل
 : ] ۳۹۸ ص 1

 نكىلو ء ةينيدلا ىهافلا نم » هتیمجر » دمتسيال « بیبط ماع ةدامش كلت
 ! ةيلمعلا علا قئاقح نم

 اسلا ىف ءىطاشلا تنب ةروتك دلا اهب تقتلا ةي وسم ةبيبط ةدابش هذهو
 ىلإ هقيرط یف ثلاث سنج » ناونعب مارهألا ةديرج ىف اهنع امنيدح ترشنو
 : « روظلا

 ةيبط ىل ةقيدص ةراي زا “ دحألا ةللطع ىف بهذأ نأ فورظلا تءاش . .»
 ىدرلا قاروأ نیب هانیضق هرم عوب أ دعب «  انیف » یحاوض یدحإب
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 ره دحألا f نا بسحا تاكو - بتكلا راد ف ةيبرعلا
 لش تقو بسن ا

 یو ۽ ةلحعم امت باب یقیدص یل تحعتف نیح یجع دشأ ناکا . ةراب زلا كالت

ادهانساج ذخأما اہخبطم ىلإ فاما یف یتتداق مث ۰ هرشقت « سطاطب » اهدر
 . ك

 : لاق ىتردتباف ةهد نم هب ترعشام امنع بقي و»

 ! دحألا موي « بطلا ىف ةبيبط : رظنملا اذه نيمقوتت تنك ام و

 حيطلاب كلافتشا امأو . هتميف اع رف دحألا موي لمعلا امأ : ةكحاض تلق »

 . هرظتنأ مام اذہف ؛ كتنبم قاهرإ نم هفرعأام مم

 دحألا ةلطعىف لمملاف . باوصلاىلإ برقأ تكل تك ول : تو رف »

 . نير ثيح انه فقأ كل ةديحولا تصرف هنأ الول . انديع برغتسملا وه

 جالعلا عون نم وه ذإ . ىتنم قاطن هب ز راجت ىلعاف « حبطملا ىف ىلاغتشا امأو

 . ةماعلا لاعألاب تالغتشلا س تايرخأ تاديس عما 'اعتو اہناعا تلق لال

 ةآرمال ىعاتحالا عضوا رارقتسا مم  قاقلا اذه رس نع اہتلأس الو »

 ليج ىلع ةضورفلا لاقننالا بعت هل ةاص ال ىتلقلا كلذ نأب تباجأ ةيبرغلا

دص وه إو ! قرشلا ءان نه ةعيلطلا
 هلودح عقوتي دیا روات ءدیب روعش ی

 نم اوظحل اأ كالذو « ةلماعلا ةأرلا ىف ايجولويبلاو ايجولويسفلاو عاتجالا ءاماع

 تاءاصحإلا هتاجسام الول ء ألا لوأ ءابتنالا ري | < اہنایک یف ءیطب رفت

 صقتنلا اذه نأ نونظملا ناكر . تالمادلا ني ديلاوملا ىت صقنلا دارطا نم

 عضولاو لجلا ءابعأ نم ففغيتلا ىلع ةلماعلا ةأرلا صر كذو < ض# یرایتخا

او . لمعلا ىف رارقتسالاو ةجاحلا طغض تح « عاضرإلاو
 ءارقتسا نم رمظ نكس

 < رايتخأ نع هرثك أ نكي م « تالماعلا تاجو زال ديلاولا صقت نأ تاءاصحإلا

الاح نم ةعونم قش جزا صحشقو . هحالع یععتسا منع نع لب
 ملا ت

 ضارقفا ىلإ ءاماملا اعد ام ٤ رهاظ ىوضع بيع ىلإ عجريال بلاغلا ىف هنأ حضقا
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 ىصملاو ىنهذلاو ىداملا امفارصنال ةجينن ةلماعلا ألا نايك ىلع ءیراط ریفت
 اهثيشتو « ءاوح ايندو ؛ ةمومألا لغاشم نع س دصق ربغ وأ دصق نع س
 . لع نادیم یف هتک ر اشمو ء لجرلا ةاواسمب

 یيبط نوناق ىلإ  ایرظن - ضرفلا اذه یف ءایحألا ءاملع دنتساو »
 ةفيظو نأ هيف نح ايف اهاتعمو « وضملا قلح ةقيظولا » نأوهو « فورعم
 ايجعردت رمضتنأ دبال « ةثون ألل ةزيم صام ءاوح ىف تفاخ ىتلا ىه ةمومألا
 . « لجرلا اع » هيمن امف امجامدناو ةمومألا ةفيظو نع ةأرلا فارسناب

 ناک ام دعب لإ ہدیؤت براجتلا اذإف « ضرفلا اذه ءاململا مبات م »
 نع = طفلا نم ءىشب نورقم نانثمطا ىف - نوناعي مب اذإو ؛ ًاراظتنم
 ةسراملا اهتخسر ىتلا ةلونألا صئاصخ هيف رمضت « ثلاث ساج » روم برق
 . ءاوح ةفيظوا ةلبوطلا

 نيرتشيو مقعلا نم نرغني تالماملا ةرثك نأ : اهنم .. تاضارتعا تراثو »
 « لمعلا ىف امقح ىمحيو مألا ةلماملاب فرتمي ثيدحلا عيتجنلا نأ : انو . دلولا
 . لمعلا تابجاوو ةمومألا لغاوش نيب عملا ةصرف « نونافلا حم امه حيتيو
 ىلع « لايجأ ةمضب ىدمتبال ةصالا اهايند نم جوراب ةأرما دمع نأ : انمو
 . باقحأو روهد نم ىمحم الام امبف ةلونألا صئاصخ رع غلبي نيح

 هلطلاخم دولل ةلماملا ةجوزلا ءاهتشا نأ : تاضارتعالا هذه ىلع درا ناکو »
 ىف امناكم ةنينأبط ىلع ءابعألا هذه رثأ نم قافشإلاو « هئابعأ نم فوطلا ااناد
 تحن « ةقيض دودح یف الإ می الق مألا ةماعلا فارتعالا نإ ٠ . لمعلا لحم
 . تالا رغ ليش مينصرفلسلا باحسسأ دجيامرثك امو: نوناقلا طغض
 دملا برق ىلع - جورملا اذه نأب هيلع درف ٤ جوراب ةأرلا دع رصق امو

 ام « هب هبشتلا ىلع دينع رارصإو « لجراب ة ةاواسملا ىلإ داح هبنت هبحص دق - هپ
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 ةوقو « ةأرلا باصعأ ىلع ةاواسملا ةركف ريلأت قمعل « رييغتلا رداوبب لجع

 , اهرم یفامخوسر

 نايك ىلع ةئراطلا تارينتلا نؤدصرب عوضوملا اذهب نومتيملا لازب امو »

 مقملا تالال ةيئاصحإلا ماقرألا تالالد غلاب ماته ىف نور قتسيو « ىثألا

 ةصصخلا ءاضعألا رومتو « نبللا بوضنل عاضرإلا نع زجسلاو « تالماملا ني

 . « ةمومألا ةفيظول

NH ¥ 

 ! « ةرطقلا » ةدامش وأ . . « علا » ةدابش كالت

 € 8 « نوكت نأ یغبني ةأرلا نإ .. ًاددحم ًاحضاو ايش لوقت اإ

 . ةسدقملا . ةريطللا . ةماملا . . ىلوألا ةيميبطلا امتفيظول غرفثت نأ ینبنیو

 اف ذبت دقو « امنقتت دقو « ابميطتس دق ىرخأ ةفيظو ةيأب امنع نفت الو
  ۃأرماک - یھامطلاص نم سیلو ! اہتغیظو تسل امنکلو ءا . . لاجرلا
 فئاظو لتخ نأ ىرشبلا عونلا ةحاصءنم سيل هنأ ا | اهتفيظو ا لدبتست نأ

 ایک ر لالتخا ققوف « یوضعلا امہبیکر ت كلذك لقخم نأ وأ « هيف نیسجلا
 ! یبصملاو ىسقتلا

 لدبتتال ىتلا ةتباثلا . . « ةرطنلا » كلت ىلع ماق ةرسألل مالسإلا ماظتتو

 كرتشت ىذلا « دياحلا « معلا » اميورب اك ف ارحالا جان كلتو . فارعالاب الإ

 ! بيبطلا عم ةبيبطلا هيف

 اتفيظول ةأرلا صيصخت ىف ةرطفلا ىراحم وهو مالسإلا نأ ميلا نكسلو

 ةيناسنإ بالتسال ةليسو - لاكشألا نم لكش ىأب كلذ لمجم ل

 مالسإلاب لماشي عمتجم نع ماكتن نحت ! مالسإلا . . اهتاهإ وأ اهريقح وأ ةأرلا

 ىلا ةطللا مادختسا ءىسي وأ < مالسإلا مف ءىسي فرحنم عمتجم ىأ نع ال
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 : لوقت ىتلا هصوصنو هحور مرتحمال وأ 4 عضاولا عب یف لجرال امحینم

 یخ لوقتو . ¢ ضعب نم ,ian «: لوقو« فورعملاب نهورشاعو »
 . ۾ ىلهأل كرو انأو [ هتجوزا ىآ ] هلهأل کریخ f u) ء٤ ۶

 .. ىرشبلا جاتنإلا ةياعرا .. ةرسألل ةآرملا صصخم وهو « مالسإلا نإ مت
 ةيرشبلا ةايلا يلظنت ىف امباسح بسحمال وأ اهنايك لمم هنآل كانه امضي ال

 مالسإلا سادقأ نم سدق ةنايصب املإ دمعي هنإ ! الك ! « مخا « ماغنتو

 یھ  مقاولا یف یہ كلاذکو = مالسإلا رظن یف ةرسألاف . ىالسإلا ممتجاو
 . هعئارشو هداقعو مالسإلا قالخأ برشتيو « لفطلا هيف ىب رتي ىذلا نضحلا
 ةلبملا ممتا ةروص لك امملع بترتت ىلا « ةلئاملا ةريطملا ةمخضلا ةملا هذعو
 اه ةصصخعلا « ةأردل ةلوكوم  هتماقإ ىلإ مالسإلا ىمسي ام رطخأ ىأ -
 میطتسي یتا ؛ ی رخألا مابلاب امباصعأ لغشب ال كاذاو « ايف ةحارلا ةوفكملا

 ةلاعإب امباصعأ لغشي الو ! اهاوسب موقي نأ عيطتسي الو اهب موقب نأ لجرا
 امنايكو امباصعأ دسفي ال م . . ةسدقلا ةريطللا ةمهملا هذه موقت ىهو امسفت
 ىلا ةروصلاب س هتبحاصم یتح وأ س ممتجا ىف لجرأا ةعراصم ىلإ امج وتب
 بذعم ثلاث سنج ىلإ .- امسنج تانبل ةصلخلا ةبيبطلا لوقت اك ~ اه وح
 ! ةيتاذلا هصتاصخ ريمدت ىلإ هقيرط ىف یتش

 «ةرات لمعلاب هقلم ىلإ ةثيدلا ةيبرفلا ةأرملا ىعسا ىذلا « موعزلا غارفلا اأ
 وهلا نك امأو تايدعنملا ىف داسفلاو . . ةرات « یعاتجالا » طاشنلابو
 مظن ةماقإ نم الوأ اشن . لعتفم غارف وهف . ىرخأ ةرات « تالافتحالا »و
 ىلإ املك هجتت . ةدساف ةيقلخو ةيسفن تاميجوتو « ةدساف ةيعامجأو ةداصتفا

 ]٠۹۰[ نارمت لآ ةروس () ٠١[ ]| ءاسنلا ةروس (1)
 . ىڈدمرلا هاور (
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 .. عارفلا أثنيف .. لافطألا ددع لياقت ٠ لافطألا باجإ ريخأتو جاوزلا ريخأت

 نأ میطتسب مال رغ دحأ ىأ نأب ء ءىطاحملا نالا نم tl أشنو . ةرطغال يانم

 ! ةرطغلل فانا . , غا عارفا ًاشايف . . امنم مالا ىفعيو ةيب رتلاب موقي

 ةصقان ةف رنمةاش الايحأ جرغت نا امو نضاحلا ىق « ةلجلاب » ةيبرتلا نإ

 ةمومألا نم تمور ندو ةيعانصلا ةمومألا رودب تايتف لغشت امنإ مّ. ةيمدألا

 بسكتا ةأرلا لمعت : فدملا ةلقاع ريغ ةنونج ةيناوامب ةكرحم موقت م !ةغملا

 امافط ام ییرت ىلا ةنضاحلا ىلع قافنإلا ميطتسنل
 :قيرطلا فو !! لمعلا ءانثأ ىف

 !إ ةبومألا ن ٠م ةنضاخإ مرو « ةيقيقلا همأ نم لفظلا مرح

 ىلا « !ةراضحلا » ةف ىف الإ ثدحت ال . . تالالمخالا نم ةبيحت ةعوج

 !| نيرشعلا نرقلا ىف برفلا امسرامب

 < تالالتخالا هذه ىف مقي نأ اشاح - ضرألا ىلإ هللا ةلك ماسإلاو

 ! نين اج دنع ةنونجم رعاشم ءاضرإل
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 : ةمبارلا ةيضقلا ىلإ نآلا لقت

 .«ءاسنواریشک الاجرام ثبو ءامجوز اہم یقاخوتدحاو سفننم کقلخ»

 نم لصألا ىف نيقتشم هالو لاجر نم نوكلا متحلا ةيضق امن

 . هللا امقاخ ىتلا ةدحاولا سفتلا

 ىف نيسنجلا ةقالمل انضرعت نيح تيس امف ةيضقلا هذه نم اءزج انذخأ دقو

 سجا ةقالع ىوس امف امنع ثيدحلا للك نآلاف . . عمتجلا لخاد

 امنأل ةتباث ةتباث ةيضق « ءاسنلاو لاجرلا نم : دارفألا نم عمتجلا نوكت نإ

 . خراتلا تاروطت الو للا تاروطت اهريغت ال ةتبا ةقيقح ىلإ دنتس

 . دارفألا ةيقبو درفلا نيب ةتباأ ةنيمم تاقالع دوجو اهدوجو مزاتسأ دقو

 . عمتجلاو درفلا نبي ىأ



 «ىجا لقعلا»ةروطسأ .. ماكرد امعز ىلا ةر وطسألا كات ةشقانم دبنو
 ةقرطب هيف نوبغررالام مہلع ضرغيو « مت راف ىضققم رینب دا رذألا e ىذلا
 ةبيجع ةروطسأ امنإ . هيف فرصتلا الو هدر درفلا تلعب ال ىذلا ىعامجالا رهقلا
 ةرطف تسيل ةرمألا نأ ىلإ ایر اک اہم یہنا دقف .ةثیبخ كلذک لقن نإ
 ةيعيبط ةروصب ثودحملا نكمم - ةيسنملا ىضوفلا وهو - ليدبلا نأ ىأ |

 للحتلا وهو -ليدبلا نأ ىأ ] ةرطف سا نيدلاو [ ! ىجا لقعلا كلذ دارأ اذإ
 ةي رمإلا نأو [ ىجا لقملا هدارأ اذإ ةيعيبط ةروصب ثودحلا نكس ~- ىنيدلا
 !|عمتجملاةديغمو ةيعيبط ةيعانجا ةرهاظ ىه امو | ةلتعم ةيعانجا ةرهاظ تسي
 م نمو » : (ةيب رملا ةمج رقلا نم ۱۱۸ص ) عامجالا لع یف جملا دعاوق باتک |
 ىلع كشلا لبقت ال ةفصب ىوطنت ىتلا ةديحولا ةرهاظلا ةعرجلا ن وک داکت
 دكت اننأ اضيأ تالذ ینعم نکل و ۱۹ص ۲ ةميلسلا ةرهاظلا ضارعأ ميج
 ريتال ءزج امنو . ممتجلا ةمالسل هنم دب ال لماع ةيرجلا نأ یرخأ ةبج نم
 ]! « لس عمتج لک نم

 موتي درفلا ناسنإلا نأ : دحاو ءىش ىلع موقت اماك ةروطسألا هذه نإ
 دق لب . اف بغرب وأ اع یضرپ ال دق لاعأب « ةعاجا » ىف هدوجو ءان یف
 ! دەب امف هسفنل الخ اذإ اهركنتسي

 !؟ املالد ام نکلو ! ةقیقح س كش الو - هذهو

 «ةرييك « ةيرطف » ةقيقح نع نوافغي رابكلا « ءامملا » ةداسلا ءالؤه نإ
 ضآلا نود هيبناج دحأب امادناسن لا نورسغیو )تينا إلا ةميبطلا جاودزأ ى
 رشت هنورسفيف = اباد دوجولا  رخألا هجول بابسألا نواحتمتي مث نمو

 . ناساردلا باتك ىف « ةجودزم ةعيبط د لصف رظنا (۹)
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 . مسجلا نوكني ةراتو . ةداملا نوكي ةراتف ! ناسنإلا ناک » ا »را

 ... نوکی ةراتو

 ةيبلسلاو . ةيعاجلو ةيدرفلا : ةيرشبلا سفنلا ىف ةلباقتملا طوطالا نم نإ

 اهدحآ ربل . ليصأ اهالك .ناسنإلای ایرطف ادوجو دوجوم اهالک . ةيباجبإلاو

 نم راتال لباق وهو . هيف رؤي اهالکو . هنایک جراخ نم ناسنإلا ىلع اضورفم

 . بس دحاو فرط نم ال « ةيرطف ةروصب هيفرط الك

 لب « درفك اع یضرب ال لاعأب موق ممتا یف ناسنإلا لعجم یذلاو
 امو ء لاح لک ی € یعایجالا رہقلا » وه سال « هسفن لإ ول نيح اهر کنت

 س ةيراعفلا س غرا ى ! « ةينادجولا ةكراشملا » تاللا نم ريثك ىف وه

 سلو تقرلا نم ةرتفل « ىدرفلا نايكلا باسح ىلع ولو نيرخألا ةكراشم ىف

 ! تقولا لک

 نمریثک یف ةقیقح وو  یعاتجالارمقلا نأ « مماکرد یوعد مدہپ یذلاو
 ةرطف ٠ درفلا ةرطف ىفلي نأ طنضو ةوق نم ىلوأ امهم عيطنسب ال - تالاا

 علطتسيإ ةيعويشلا هتسر ام ىذلا طغضلا لكف . نيح ىلإ اتك نإو . ناساإلا
 «تاروثلا»نأ اک !مجارتلا ىلإ ةيعويشلا ترطضاف ! كلمتلل ةيدرفلا ةعزلا ءاغلإ
 «ةيعامج»ةرهاظابناذ ةروثلا نأ ممو . رهقلل عوضمللا ضفر نع مادلا ریبعتلا یه
 عجم را دحاو درفب ًادبت دق لب . دارفالاسوفن نم متت كش الو اأ الإ

 رفلا نع ماطر مدع نم . مهترطف لخاد نم ممعمجم . نيرخآلا هلوح

 «رقلا ىلع انايحأ تكس ىلا ةيبلسلاو .درفلا ىلع انايحأ ىفلت ىلا ةيعاجلاف

 ةيرطف ةياهلا ىف ةيعانجالا رهاوظلا لك حبصت مث نمو . ةيرطف ةعزن امهات
 نمو . لادتعإلل ةضرعو فارحاللاةضرع ةرطنلاف . لتعم وأ ةميلس تناك ء اوس
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 مسجلا تالادتعاو <« هتافارحاو درفلا تالادتعا أشذت امنافارحناو امنالادتعا

 ۰ هتاف رحماو كللذک

» 

 ميتجلاو درفلا نيب ةقالعلاو . ةتبانلا ةرطفلا . ةرطفلا نم ءزج « عمتجما »

 تاذو نيملا تاذ روصملا ىتش ىف تبلقت انوکو ٠ اممومع یف ةباث كلذک
 سايقم اه سیل هنأ ینعبال « ةداح ةيعامج وأ ةداح ةيدرف ةروص تذخأف « لامشلا

 یف ءیش لکک = اہنآ طقف ینعی امنو . تباث ریغ سایقم هنآ الو ۃرطفلا نم

 . لادتعالل امتيلباقك فارحمالل ةلباق س ةيرشبلا ةرطفلا

 نائشانامهنأ وه« عمتجماب درفلا ةق الع کب نأ ىفبني ىذلا تباثلا نوناقلاو

 اهدحأل سيلو «رخآلا نم « سدقأ » اهدحأ سيلف . ةدحارلا سفتلا نم اعم
 ! رخألا نم رثك أ تامرح

 . عيا قوقحو عيجبا تامرح ناصت ساسألا اذه ىلعو

 ةددحلا تابوقملا ىأ دودحملا ةيرظن  مالسإلا ىف س تأشن كلذ نمو
 . دودحلا هذه تابث تلك أشنو . هللا نم

 نأ ىهو : ةتباثلا ةقيقلا هذمط مضخم« امابث ىفو ء اهنميبط ىف ةبوقلا نإ
 سفنلا تاذ نم نوثبنم [ ممتجال نين وكلا ]ءاسنلاو ني رثكلا لاجرلا
 . ةدحاو مهمامرحو ةدحاو اميج « ةيناسنإلا » متوقف مث نمو ٠ ةدحأولا

 . ةتباثو . ةيواسمم تامرح « لالا ةمرحو « ضرعلا ةمرحو « دلا ةمرح

 . تاروطتلا اهريفت ال

 ةتباث تابوقع كلذك لاملاو ضرعلاو مدلا تامرح ىلع ناودملا تاب وقعو
 ٠ تاروطتلا اهريغت ال

 انزلاو | حارج نم هنود امو | لتقلا تابوقع مالسإلا یف تءاج مث نمو

 فو



 ةنتف ابيلع ديزبو اميج ةقبادلا مارا لمشي ىذلا ضرألا ىف داسفإلاو ٠ ةقرسلاو

 . مهديقع وأ مهمأ ىف سانلا

 تبار ماد كاذک ر صنع یھو . هللا یف ةديقملاب ةطبترس ىف ةدرلا ةب وقع امأ

 . ةيرشبلا ةايح ىف

 نوريثك قلذحتو « ةبوقملا ىلإرظنلا ىف «روطتلا» نع نورشك ثدحت دقو

 ةعيبط ىف - ةصاخ ىليلحتلاو س ثيدحملا سفنلا لع ثاحمأ ىلإ نو ريشي مهو

 . . ناديلا اذه ىف ثحبت ىرخأ ةريثك مولعو « عاتجالا لع ثاحمأو « ةمرطا

 ةيمالسإلا تابوقملا نع اولاقو . . ًاريثك اوقلذحتو اريك اوثدعحت

 ِ ! ةرثك تالابج

 ةرظنلاال ةيماقتنالاةرظالا . درفلاةيناسنإ مارتحا مدع . رخأت . ةيمجر .ةوسق

 “ خلا . . خلا ٠ . ةيجالعلا

 ةعرملا نع لاك لصف « مالسإلاو ةيدالا نيب ناسنإلا » باتك ينو

 اوءردا » ناونعب رخلا لصف « لوسرلا نم تاسبق » باتك ینو . باقعلاو

 ٠ روطس ىف ةركسفلا سيخلت الإ انه كلمأ الو . « تامشلاب دودحلا

 ًاديدج فيضي نأ عطتسب م «رضحتلاو » « مدقتلاو » « روطتلا » لك نإ

 .ةييج وتلاوةيوب رتلاهترظنو « مالسإلاةلادعىلإ دعب لصي مل لب !مالسإلا ةركقل

 ! ةب وقملاب أديب ال مالسإلا نإ

 ! ةعرإلا بابسأ نم عمتجلا ةياقوب ادبي نكلو
 مفاد كاده دوعيال نأ دعب . ةب ولطملا ةياقولا یھب نأ دعب كلذ دعب 2

 ! ةب وقملا قيبطت ىف ذخأي س ةميرجلل لوقمم
 اقاقحتسا ةب وقال ميلا قاقحتسا نم دك ألا مدع نم ًطايتحاف --تالذ عو

 ! مبنا اص ىف تاشلا رسفي : ىأ « تاہشلاب دودحلا اوءردا : لوقب - الماک
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 ! « (1)ةب وقعلاب ءىطخ نأ نم ريخ وفعلاب مامإلا ٌ"ىطخم نأل » : لوقيو

 ممقلا كلت ىلإ رضحتلاو مدقتلاو روطتلا فاضأ اذامو .١ . ةلادع ةيأف

 ! ؟ غلبي نأ نكي اذامو « غلب اذام لب ! ؟فيضي نأ نكح اذام لب . ةيلاملا

 «ةنيزم نم لرل ةقان اوقرس ةعتاب بأ نبا بطاح نال اناهغ نأ ىور »
 . هدر لو املف « مهیدیآ عطقب تلصلا نب ریثک رمأق ٤ اورقأف < رع مہب یف

 مدحأ نإ ىح مهنوعيجمو منوامعتست منا عآ یئآ الوا ہللاو امآ : لاق م

 بطاح نبال لوقلا هجو م . مميديأ تمطقل « هل ل هيلع هللا مرح ام لک او

 م | كىجوت ةمارغ كنمرغأل كلذ لمفأ م. ذإ هللا نمأو : لاقف ةتلب ىبأ نا
 + بطاح نال رع لاق . ةئامبرأب : لاق ؟ كتقان كنم تدیرأ کب یزماب : لاق

 ! « ةلامنامب هطعأف بهذا

 نأ ىأر نيح س قراسلا ىلع ةبوقعلا عقوي ل هنإ ! مالسإلا وه كلذ
 اذه ىلع عقاولا ىف ةب وقعا عقو لب - ةقرسلا ىلإ هعفدي ىذلا وه « محلا «

 ةيسفنلا ثوحبلاب قدشتلا لبق كلذو ! لاما سأر بحاص ىف الثم ملاظلا مما

 نالو متجلا ةياقو . ةرظنلا هذه امف روظنم املك مالسإلا تابوقعو

 دك اتال ةدرفم ةلاح لكى رظنلا مم . اعم هيجوتلاو ميرشلاب . ةعرجلا بابسأ

 . ةمشلاب ةب وقعلا ءردو ٠ اميف ةي رجلا عفاود نم
 .ةباث لماوعىلع زكر اهنأل « ةتباث دودا هذه نأ تبث نأ انه مهلاو

 اهدرتو < تالالا ميج مسقت اهلعجت ىلا ةيمالسإلا « ةنورملا » نم اهبفام عم
 . لاوحألا عيمج ىف تباثلا ةلادملا سايقم ىلإ

 ٠ حاملا ى ةنسلا جي اصم بحاص هرک د ثیدح (۱)
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 ةيرشبلا ةدحو ةيضق : ةيناثلا ةيضقلا نع ثيدحلا ىف لبق نم انب رس دقو

 لظ یف هب رکذن نأ نسحيف « عمتجلاو درفلا ةيضق ىف لخدي مالك« امتوخأو

 : رمألا ةقيقح ىف نيتلخادتملا نيتيضقلا

 ةقالع تسيل - ةد حاو سفن نم ةثشانلا - تاعمتجلا ةقالع نإ

 : برملا ماصحلا

 وه. فرامتلا وه ريخألا فدا (")« !وفراعتل لاابقو ابومش مک المجود

 . هيلإ ىدؤت ىتلا لئاسولا لكسب فراعتلا . ةفاك س انلا هيف لخدب ىذلا للا

 . درف نود درفل الو ةئاط نود ةفئاطل ال سانلا عيمج ناصت تامرملاو

 داسفوأ ست ريب افن لتق نم هنأ ليئارسإ ىنب ىلع انبتك كلذ لجأ نم»

 سانلا ايحأ ام اكف اهايحأ نمو . . اميج سانلا لت ام” اف ضرألا ىف

 [ نيا ىلع بوتكم كلذكو هو ] ("« امیج

 ةدحاولا سغنلاءانب ألك لمشت ءاضقلا ىف ةلادملا تانامتو قيقعتلا تانا و

 نيبو مهيب ةفالملا تناكايأو . مليبق وأ مهبش وأ مهيد وأ مهول ناک اأ

 لجرلا ةفمنل تلر ىتلا تابا انب ترم دقو . مالس وأ برح ةقالع ٠ نيماسملا

 اوادءا . اولدمت الأ ىلع موق ناتش تمرح الو » : ماعلا هيجوتلاو . ىدوهبلا

 «٣ یوقتال برقأ وه
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 هتايظنتو « هتاهبجوتو مالسإلا تاعيرش ىف ةتباثلا رومألا ىه تالت

 . ةيرشبلا ةايحلل

 اهتم ريفب ال « ناسنإلا نايك ىف ةتباث بناوج ىلع موقت اہنأل ةتباث یهو
 . ةيسفنلاو ةيسايسلاو ةيعامجالاو ةيداصدقالاو ةيملعلا تاروطتلا لك ايش

 ]٠۳[ () FY ag] تارجملا ةروس ()
 [4] داما ةروس (۴)
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 ٠ رویت لک نم تبثأو . روطت لک نم ۃرطفلا یف قا اہنإ

 .. ىرشبلا عقاولا ىف ةتباثلا ةروصلا هذه ذخأتال ام انعدخم نأ زوجم الو
 . اهروطت ىف ال ةرطفلا ثافارحا ىف نماك ك الذ ريسفقف

 . الإ امہنم لک یدؤی یتلا ج اتتلا نم نيبتي روطتلاو فارحالا نيب قرفلاو
 . ةحلاص ةعفان جات ىلإ ىدؤي -- ةرطفلا مب ىشمتي ىذلا - روطتلا

 ةيسفنلا ضارمألا ىلإ ىدؤيف س ةرطفلا اجا دض ريسي ىلا - فا رجالا امأ
 . رامدلا ىلإو ٠ خلا .. ةيلقعلاو ةيبصعلاو . ةيعامجالاو

 اث ام ءالجب انل تشيب دقف ؟ ءانغ هيفام نيرشملا نرةلا ةدامش انل تلاق دقو
 ناقالع ىف ةصاخو . روطتلا لبقت ال ىنلا ةتباثلا رومألا ىف ةرطفلا فارحا نع
 ! قالخألا سيباتمو سنا

 عيرشتلان .ءر«یرشبلانایکسلا ن 4 تاثلا بالا نا ۰ع تاحتن انک انه اه ىلإ

 .مالسإلاهمجا وی فیک ی رل «ناسنإلا ءایح فر راسا بالا لإ لتقن نآالاو
 ةحتن نيح لک یف ىدملا عساو اريفت ريغتت ةيرشبلا ةايلا « ةروص » نإ

 تامظت تالذ نع ًاغنيو .. ىدالا نوكلاو ىرشبلا لقملا نيب مالا كاكتحالا
 . لاوحأو ةديدج

 ىدا حا و هنأب هغصن ىلا - ریغتلا اذه نأ ةقباسلا تا رقفلاف انيب دقو
 نكتترت امنأل « ةيرشبلا ةايلاو ىرشبلا نايكلا نم ةنيعم بن اوج لمشي ال
 دشأب امبيصي ىذلا فأ رح الاب .j ريغتلل ةلباق ريغ ةرطفلا ىف ةقيع سس ىلإ
 ىرخألا بناولا | لک لمشی هن لوقت نآلاف . رامدلا امضرعیو ء رارضألا
  ناسنإلا ىف
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 . جاتنإلا بيلاسأ روطتو ىبلعلاو ىداملا مدقتلا لمي

 .یعانص وأ «یعارز وأ. یوعر عمتج وه لھ ٠ عتجا ٠ ةروص» لمشیو

 ..وأ .. یرذوأ

 ني تاقالملاو طباورلا ةميبطو ممتا اذه تايداصتقا ىلاتلاب لمشيو

 . نيكلاملا ريغو نيكلالا

 . امتامظنتو ةوكسملا لكش ىأ . ممتجمل ةيسايسلا ةروصلا لمشي اك

 نم انتا اک نکی م نإ و « ضع اہضعب طبترم اہلک رومٔلا ہذھو

 .لدابتملا ريثأتلاو ةبحاصملاو ةبكاوملا طبارتامإ و .ةرشابلا ةيببسلا طبارت لبق

 . ميج اباي ىذلا مباطلا وه اذه . . ةريغتم ااك امنكلو

 هدوم ذنم ًادبأ ةمهملا هذه نع فک .jl د اودلا ىلع عرتخ و فشتكي معلا

 لمخم نيح فارعالا تارتف ىف الإ امد ءامن ومني وف . ةظحللا هذه ىلإ

 ةفرعلا نم ةديدج ةليصح اياد فيضبو - ددجتلا نع فکیو متعب

 بيلاسأ ىأ . . تاودألاو ددملاو تالآلا روطي هتافاشتك او هتاعارتخاب و

 کلو . ةرطف س ىلسکه نایلوچ مالک نم انیأر اک س تالتو . جاتنإلا

 . ماودلا ىلع ةريغتم ةرطفلا هذه الإ ىدؤت ىتلا « ةروصلا د

 ةديدج ةروصو . ةديدج ةداصتقا ظن ات جاتنإلا بيلاسأ روطتت نيحو

 وهلا ةبس ىلع كالذ لك ريو . . ةموكحلا نم ةديدج ةروصو . ممتجلا نم

 . ناسنإلا نايك ىف ةرطفلا

 فقوتيال ةددج ةءداصتقا متن ءاشنإ نأ ىسن نأ ىفينيال . . نکلو

 فيك انیأر دقف . راتلل ىدالا ريسفلا عز اك جاتنإلا بیلا رفت ىلع اح

 هلاذ تقلا وهو ؛ لبق نم قوبسم ريغ « ًادرفتم ًايدأصتقا ماظن مالسإلا أشنأ

 ! جاتنإلا بيلاسأ ىف روطت ىأ ىلع الو ةبداصتقا ةرورض ىأ ىلع ماق ريغ

 . . ةموكحلل ةديدج ةروصو « عمتجل ةديدج ةروص اشن تالذکو
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 . . بحاصتتو املك تاروطتلا بك اوتت نأ  داتعملا ىف - ثدحب اإ
 ذه ىف هشقاثن ىذا وه اذهو. ةب رشبلا ايلا ةروص ىف ةمناد تا رينت امنع ًأشنيو
 . تاروطتلا هذه نم مالسإلا فقوم ىر « ةرقفلا
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 تاہیجوتو تامی رشقبیرشبلا نایکلا نم تباثلا بنام مالسإلا هجاو اک
 تالاح ادع ایف ] ةظل لك ف اااک ًاقابطن | ناقبطنیٹیح ؛ عم قالتتو هبسانت
 , ببب ةعقاولا ةروصلا نع ةب واطلا ةروصلا قرافتثيح : لالا ةميبطب فارحمالا
 ..[حيحصلا همضوىلإ رمألا ةداعإ لالا كلت ىف ىفبنيو .روطتلاببسبال فارع الا
 همم التت و هبسانت تامجوتو تاعي رشتب روطتلا بالا مالسإلا هجا او كلذک
 ! فارع الا تالاح ادع ام . . ةف لك یف الماك ًاابطن | ناقبطنب ثیح

 ةيلع « ىسايسلاو ىعاتحالاو ىداصتقالاو « ىدالاو ىباعلا ولا ةيلع نإ
 لک نأ اذه ینمم سیل نکو . یعیبطو یرطف ابف مادلا رينتلاو . ةيرطف
 نيح فارعالل امناد ةضرع ةرطفلاف 1 ةرطفلل امنالمو ًايعيبط نوكي ثدحم ريغت
 اهنكلو « ةقيقح ومنت ذيدنعو [ ! خاص هیجوت الب كرات نیح وأ ] امیج وت ءاسي
 ٠ ىفتقت اك س ومني هلإ . ةجوعم قاسإ ومدي ىلا لفطلاك . ًفرحنم اوم ودق
 | ؟ لس ہوم نإ لوقي نم نكللو - ومني نأ ةرطفلا

 اذهو . ةرطفلا ىلع وتلا ةماقتساو . . ولا : تقولا تاذ ىن اعم نارمآ امنا
 إ مالسإلا هيعار ام
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 ةماه ةقيقح « ناسنإلا نايك ىف ريغتملاو تباثلا » لصف ىف ليق نم انيب
 ۔ناسنإلا نم ريفتملا بنام لا ىف تح - هنأىه «ةديدش ةجاع امملإ انه جاتح
 نوكي ال « روطتلا د نأ كلذ ىدؤمو . « رهوجلا , ريغتي الو « ةروصلا » ريغتت
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  llفورظلا هدوقت ام بسال وأ ‹ هاوه بسح هتي « طابر لک نم افن .

 ايناب ًادشار الاص قده هل لمح طابر . ةرطفلا نم طابر هل نوکی نأ ىن اإ

 ةيلع ءاشأ ىف فارعالاو لالا منم طابر . ةبوسلا ةرطقلا هاجت عم فتي

 فشتكي ىرشبلا لةعلاو . ةفرعملا ىف ةرطفلا ةيغرلا هعفدت ىاعلا مدقتلا

 ىلمملا قيبطتلا نكلو . ةف ا ن لع اوو ا قربا ر ادم عرتخو

 «ريظا ىلإ هجيتب نأ نكمي قتيبطتلاف ! ًادياع ًارمأ سل . . عدياملا ماعلا ئاق

 « طقف ريا ليبس ىف علا مدخيتست ةيوسلا ةرطفلاو رشا ىلإ هحتي نأ نكي و

 . اممدخمال رشلا نأل . رشلا ليبس ىف همدخشست الو

 نیہجو هل نکلو . یرطف ومن یسایسلاو ىداصتقالاو ىعاجالا وتلاو

 رخألاو ريخلل اهدحأ . نيهاجا تح جردنت یتش ًاهوجو وا . نيلباقتم

 رشلا ليبس ىف فرحدملا وما ىبأتو ريتا ليبس نف ومن ةيوسلا ةرطفلاو . رشلل
 كلذك ىسفنلا وفلاو

 نمو ٠ ةميلسلا ةرطفلا امك نأ ىنبنيف « ةيرطف هذه ونلا تاكرح لك
 .فارحنالا نمايعنع و « ولا ةيلع لمشي «ماع راطإ» كانه نوكي نأ یغبنی م

 ! مالسإلا هعنصي ام طبضلاب تاذو

» 

 « کنید ل تلك أ مويلا » : ةيرشبل ةيئاهلا هللا ةملك مالسإلا نإ

 ةررزإلا عمت نكيإو . تيد مالسإلا کل تیضرو «یتمعن يلع تہغأو

 وأ ةثيب ىألالو . مسو هلع هللا یلص هدحو لوسرلا دهل الر ٠ اهدحو ةيب رعلا

 . ضرألا هجو ىلع ددحم ليج

 )١( ةدئالا ةروس ]١[ ٠
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 «نيلامل ةر الإكاتاسرأ امو « : اهرصعأ عی فو . ةفاك ةيرشبلل امإو

 ! دودح الب . عاسنا ىمقأ ىلع ناكلاو نامزلا لمشي ظفل « نيلاملا » و
 . ةيايصفت اماکحا  ةرينتما رومألا ف - مالسإلا مضي ل كلنا
 . ةرطفلا قاعأ ىف ةتباثلا ر ومالا ىف ةعباثلا ةيليصفتلا تاعيرشتلا مضو دل

 ةایح راض فارحنا وه اہہف ریمت لک نال. ریغتت نآ ینبنی ال یأ ۔ ریغتت ال یتا

 [ ! نيرشملا نرقلا ةدامش مجار ] ةيرشبلا

  امامشتو اب طيح ةماعلا ةعي رشلا ”ىدابم نأولو - ةريفتملا رومألا امأ
 . . عيتجلا ىف ثدحم ومب لوأ دنع مطحتت نأل ةضرع ةيليمفت ماكحأ ابف در لف
 ! 2لا ال ثداح وهو

 لل « ىلبقلا ىوعرلا عم سلا ةا ةيليصفت ةيداصتقا تامیرش عضوو

 كلذ ناكاو . لامتسإلل ةخاص ريغ املعجو « ىعانصلا وملا م « یعارزلا وملا
 . حيحصلا ىرطفلا وملا نع عمتحجلا قوعي اديق هسفن تقولا ىف

 «ةنيدملا» ةموكح دق ىلع ةلصفم « ةموكلا لكشل ةددحم ةروص عضو ولو
 ماظنلاب ديلا ةبيرقلا ةيبرعلا ةربزجلا دق ىلع وأ « لسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةنيدم
 «نامزلا نمدحاو ليجدعب هتاذ ةيب رعلا ةررزجلا ممت ةموكسا هذه تحلص ان« ىلبقلا
 . تاجاحملا وعو « تاراضملاو متنا ىب كاكتحالاو « دادتمالاو حوتفلا دعب

 تابارطضالا هذه ةضرع مادلا هماظن نوكي نأ هل اشاحو
 رم. لك ىف هفقوم وه « رمألا اذه نم مالسإلا فقوم ناك امإو ۰

 ! ةرطفلا عم ةلماكلا ةقباطملا

 ةماع سسأو . حيحصلا ىرطنلا وملا عاوتأ لکب حسي تبا « راطإ »
 املك م وقت ةددعتم لاکشأب حمستو . فار مالا منو قيرطلا نيعتو اجالا ددحم
 ماظعلل ةزيملا صئاصحلا ىلع موقت ا ء ةنباثلا ”ىدابملاو ةيلكسلا دعاوقلا ىلع
 ممشنأل رشبلا امعضو ىلا ةيظنألا نع هزاع قرفت ینلا « یالسإلا
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 «ىملا رملا نم مالسإلا فقوم ناک ف یک ليصفتلا نم ءىس ‹ یراسو

 .لامجإلاهجو ىلع « ىراضحلا » وملاو “ ىدايسلاو ىعاتجالاو ىداصتقالا وملاو
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 ىف ةبيطلا الاونلا ىوذ ضعبل واح اك نارقلا نکی ملف <« ىلعلا وعلا امأف

 ءايميكلاوةميبطلا ىن ءةيباع «تايرظن» ىوحيل نكي م - !روصتي نأمابألا هذه

 !! لعفي نأ هنأش نم سلو . خراوصلاو ةرذلاو تالفلاو

 ثدح ام كلذو ٠٠ اممياليو ةرامفلا مفي ام ىلعلا ولا هجوي نأ هنأش اإ

 ٠١ .لىشلاب

 راشو ٠ « املك ءامألا مدآ لعو » : ةفرعلا ةقاط ىلإ نارقلا راشأ دل

 ارقا . قلع نم ناسنإلا قتاخ . ىاخىذلا كبر ساب ارقا د  لعتلا بوجو ىلإ

 ) ناس : j ا ی
 ¢ ب ام ناسإلا لع . ملقلاب لع ىذلا مرك ألا كبرو

 تارام لاقلخ ىف نإ » : املعفرعتلاو نوكلا مما تابآ ردت بج وأ م

 ؛ سانلا مفتي اب رحبلا قىر ىلا كلفلاو « رامللاو ليللا فالتخاو « شضرألاو

 لکن م ایف ثبو « اہم دعب ضر ألا هب ایحأف ءا نم ءامسلا نم هللا لز امو

 موقل تأل« ضرألاو ءاملا نيب رخسلا باعسلاو « حايرلا فيرصتو « ةباد

 () « نولقعي

 لج ىذا وه د : اف هللا قزر نع ثحبلاو ضرألا ىف ىثلا بجوأو

 ° قزر نماولکو اہک انم یف اوشماف الولف ضرألا ك

 ¬ ضرألاو تا املا نأ -- هلك هيج وتلا اذه لظ ىف  نادنإلا لعأو

 ل رغتسو د : هللا رمأبناسنإلل ةرخسم  تاقاطو تادوجوم نم نایوح ام

 يقع ىلإ ىعسب نأ نذإ هيلع . )١( « هنم امیج ضرألا ىف امو تاراملا ىف ام

 )١( ةرقلا ةروس ] ١ [ ) )۲قالا ةروس | ١ س ١ [) )۴]ةرقبلا ةروس ٠١١ [
 ) )4كلا ةروس ] ٠١ [ ]ةيفاجإ ا روس (ه) ٠١ [
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 [اهاضتقم هللا هريس ىلا نوا نیناوق ىلع فرعتلا ] لملاب : لعفلاب ريخسنلا اذه
 .[ هقزر نم لك الاو ضرألا بك انم ىف ىشلا ] قیبطتلاو

 . نوكلا داترب سلا لقملا قانا . هيح وتلا اذه نم . ةطقنلا كلت نمو
 نآ هه لک .. اقالطإ معلا ىلإ هجعتب ال برملا ةيلهاج ىف ناك ىذلا لقملا

 .. ةبرظنلا «کلا ضب رك الا لع هنمضب « انیصرالوقصم الزجًارعش ظني
 رمملا لبق ام ىلإ ضرألاخرات یف ةيبلع ةكرح رک أ یشنی عقارلا ماع ف قلطنا
 لک يلع موقتیذلا یی رجتلا بهذا ًاعزأ ىذلا وه نوک نأ ینکیو .٠ ثیدحلا
 : ! ثيدلا رصعلا تاحوتف

 : Making of Humanity » ةن! ءان » باتک یف « تلوفیرب » لوقب
 « ثيدلا ملاملا ىلع 0©) ةيبرملا ةراضلا هب تداج ام مآ للا ناک دقل د

 ىف برملا ةفاقل اهندلو ىتلا ةيرقبملا نإ .. جضنلا ةثيطب تناك راع نکلو
 ةراضلا كلت ءافتخا ىلع ليوط تقو دعب الإ ابناوفنع یف ضہت ا ٭ ايناس
 لب . ةايحلا ابروأ ىلإ راعأ ىذلا وه هدحو معلا نکي لو ؟ مالظلا بحس ءارو
 امش ةروك ابتشعب ةيمالسإلا ةراضحلا تارام نم ةروثك ىرخأ تارتؤم نإ
 ىحاون نم ةدحاو ةيحان م سل هنأ نم مرا ىلع هنإف . ةيبررألا ةايلا ىلإ
 جروب ةيمالسإلاةفاقلا تارسؤم ىلإ اياصأ عاجرإ نكعو الإ ف روألا راهدزالا
 أن یف « نوکتام مو نوت ام عضوا دجوت تارؤلا هذه نإف ؛ ةعطاق
 ىوقلا ردصملافو « ةتباث ةزبامم ةوقنم ثيدحلا ملام ام نوكت ىلا ةقاطلا كلت
 7 ت . ىلعلا ثحبلا حورو ء ةيعيبطلا مولعلا یف یأ : هراهدزال

 . ةراضملا هذه تمنص ىلا ةريثكسلا رمالملا نم دحاو رصتع برملاو برملا عياط ال مالسإلا مباع لمح ىهو ٠ مالسإلا یف تلخد ىلا ةملسملا رمانملا ميج نم هتاف مالسإلا جاتن تناك لإ ٠ سن برمل ةراضح طق نكت م ةيمالسإلا ةراضحلا نأ اک . مالسإلاب الر هزیمتم ةراضح برعلل فرعي مل خيراتلا نأ كلذ . دمي امف لاف ا ةيمالسإلا ةراضحلا دصقي )١(

7 



 نم انيلإ هومدق ايف سيل برعلا ململ انلع هب نيد ام نإو..... «
 ةيبرعلا ةفاقثلا ىلإ ملعلا اذه نيدي لب . ة ركعبم تايرظنل ةشهدم فوشك

 اعلاف . هفت هدوجوب اه نبدي هنإ :اذه نم رثك أب [ ! ةيمالسإلا دصقي ]

 نانويلا دنع موجنلا ملعو . دوجو هيف ماعلا نکی م  انیأر اک - مدقلا

 نع اهوذخأو ؛ مدالب جراخ نم اهوبلجتسا « ةيبنجأ امواع تناك م ہتایضابرو

 دقو. ةينانويلا ةفاقلاب ايلكاجازتما جزتمتف « مايألا نم موي ىف قات او ؛ ماوس

 بيلاسأ نكلو ٠ تايرظنلا اومضوو ماكحألا اومعو بهاذملا نانويلا مظن

 ةيليصفتلا جهاتملاو < اهزيكر تو ةيباجمإلا تامولمملا عجو « ةانأو بأد ىف ثحبلا

 امامتابيرغ ناك كلذلك. . ىيرجتلا ثحبلاو « ةرمتسملاةقيقدلا ةظحالملاو « ما

 نم حورأ ةجييتن اب روا یئ رہظ دقف « ماعلا » هوعدنام امأ . ىنانويلا جازما نع

 ةظحالملاو ةبرحقلا فرطنم « ةثدحتسم ءاصقتسالا نه قرطاو ( ةديلح ثحبلا

 ؛ حور هذهو o نان ويلا امف رعي ةروص ىلإ تايضاي رلا روطتلو 4 سيياقلاو

 « ىر وألا ملاملا ىلإ برعلا اماخدأ « ةيماملا جهانملا كاتو

 : هسفن فلؤملا لوقيو

 ةسردم ىف ىبرعلا لعلاو ةيبرعلا ةنالا سرد « نوكيبرجور » نإو »

 « نوکیب رح ورا » سلو . سادنألا ىف برعلا هيماعم ءافلخ ىلع « دروفسك أ «

 لضفلاامملإ بسن نأ ف حلا « هدمبءاج ىذلا « نوکیب سین رف » هیسسالو

 ماعلا لسر نم الوسر الإ نوکیب وجور نکی ملف ‹« ىيرجتلا جملا راكبا ىف

 مت ناب جرعقلا نم طق لع ل وعو . ةيحيسللا ابروأ ىلإ نييمالسإلا جاو

 تاشقانلاو . ةا ةفرعملل ديحولا قي رطلا وه برعلا مراعو ةيبرلا ةغلل هي رصاعم

 لوصأل لئاملا في رحتلا نم فرط ىه ىيرجتلا جهنم ا ىعضاو لوح تراد ىتلا

 سابع ةجرتو لاقإ دمع فيلأت « مالسإلا ىف ىيدلا ركفلا ديدجل » باعك نع )١(

 ۰. لوو س ۱٤۹ ص دو
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 !راشقنا رشقنا دق «نوکیب » رصع یف برملا جہنم ناک دقو . ةييروألا ةراضحلا
 . ابروأ عوبر ىف هليصحت ىلع ف ىف سانلا بكناو «امساو

 ؟ مولعلا نم هلصحام « نوکیبرجور » یقتسا نبأ نمو »

 هباتسک نم سماملا مقلاو < سلدنألا ىف ةيمالسإلا تاعماج لا نم د
Cepus Majus )رمألا ةقيفح ىف وه « تاي رصبلا ىف ثحبلل هصصخ ىذلا )  

 .» میا نال رظالا باتك نم ةخسن

 : نيدلاو ملا نيب عازملا » هباتك ىف كروي وين ةعماجب ذاتسألا ربیرد لوقیو
 ؛ مدقتلا ىلإ ىدؤيال ى رظنلا ىبقملا ب واسألا نأ نم نيمالا ءاملع قتقحت »

 . اهناذ تداولا ةدهاش ادوقسس نوكي نأ بحب ةقيقملا نادجو ىف لمألا نأو
 . ىلا ىلمعلا روتسدلاو ىيرجتلا بواسألا ممناحأ ىف مرامش ناکاند نمو

 ثلاث ىلا رهابلا مدقتلا ىف ةيلج رمظت ةيلمعلا کرا هذه جات نإو د
 ةيفملا ءارألا نم مهنافلؤم ىف ىرن نيح شهدنل انإو « مرصع ىف مئانصلا
 .وشنلا بهذم نأ كلذ نمو . رصملا اذه ىف معلا جأاتت نم هنظت انك ام
 ىف سردي ناک س اثیدح ابھذم ربت یذلا س ةبوضعلا تانئاكلل ءاقترالاو
 دماوملا ىلع هقيبطتب كلذو . هيلإ اناصو ام دمبأ ىلإ هيف اوبهذ دقو . ممسرأدم
 اکیاکیملا معى اولصوو « بطلا ءايميكلارلع اومدختسادقو . . "نداعملاو
 ةفرعلا لك نيفراع اوناكو ٠ ماسجألا طوق نيناوق اوددحو اوفرع مهنأ ىلإ
 ىانويلا ىأرلا اوريغ نأ ىلإ راصبإلاو ءوضلا تايرظن ىف اواصوو . ةكرحا ملعب

 واقو « ىلرملا مسجلا ىلإ رصبلا نم عامش لوصوب لصحم رامبإلا نأ لئاقلا
 فنتك دقو . اهراسكنارةهشألا ساکماا تایرظن نوف رعیاوناکو . سکا
 e ! . وجلا ىف هريس ىف عاعشلا هذخأي ىلا ىنعننلا لكشلا « منيملا نبا نسما د

٠۹ 
 س یف ةشماا جار )0 . ۸١ص قياسا ردمملا

)١( 
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 كلذكو « قفألا ىف ةقيقح ارمظي نأ لبق سشلاو رمقلا ىرن اننأ كلذب تيثأو

 « ()ليلقب ابيغي نأ دعب برغملا ىف اهارب

 ىتااو « مالسإلا لظىف تأشن ىتلا ةيماملا ةك ر لا ةيبط تابثإل یکی اذهو

 .ماودلا ىلع ةريغتما:أل امليصافت یوحیل نکی لو ءیہج وتلا (اھراطإ » آر فلا ی وح

 قيرط ىف ةيلملا ةكرلا هجوي ناك مالسإلا نأ ىلإ ريشن نأ اميف انمي امنإ
 ثيح « ةيبرفلاةراضحلا لظ ىف ماعلا سراب ىذلا فا رحألا نم اممصعيو « ريللا

 لحو « ملاسدقم ريمدتو « دارفألاو ممألا قالخأ داسفإ ىف نيطايشلا هلن

 نويزفيلتلاو ةعاذإلاو انيسلا ريثأتب « ممسوفن ىف ةهافتلا ةعاشإو مېطباور

 ءانفلا هدي ماعلا ايب ؛ عساو قاطن ىلع رامدلا جاتنإ ىف لفقسي م . . ةفاحصلاو

 تقولا ىف = اهدحو ىه - رامدلل مدختست ىقلا - ةيرذلا ةقاطلاو ٠ + عوج اب

 هاوفألا دسل ءاذغلا نم ضرألا ةيجاتتإ ديزت نأ نك ناك ى تلا - رضاحلا

 ! ةنيكسملا ةمناما
KK 

 . ٠ كاذك ىسايسلاو ىداصتقالاو ىعاتجالا ولا ىنو

 ! ةروصلا فارحاب حمسیال هنکسلو . ةروصلا حاسفتاب تجسس ماع راطإ

 ىلإ ةرحانتم ةقرفتم لئابق نم ةيمالسإلا « ةمألا » وم ىلإ نآرقلا راشأ
ِ 

 : نايكلا ةطبارتم فدا ةدحوم « ةمأ »

 مک ذإ کیلع هلاةمعن اورک ذاو . اوقرفت الو امیج هللا لبع اومصتع او د

 نم ةرفح ان لع تکو ءاناوخإ هتمعنب محبصأف » کب واق نیب فلأف ءادعأ

 » ")نودتېت کما ابا هلا نیب كاذك'. اهنم ك ذقتأف رالا

 . اہماظن صئاصخو امایح سسأو ¢ ةمألا هذه تاموقم ىلإ راشأو

 )١( ىدجو ديرفل احلا ملعلا نرد مالسإلا باتك نع ٠
 ) )۲نارمع لآ ةروس ]۱۰۳[

۳۹ 



 ركل نع نوهنتو فورعلاب نورمات سانلا تجرخأ ةمأ ربخ مک «
 « ( 10لا نودمۈتو

 ركنلانع نوپنيوفورەلاب نورمأب و ريللاىلإ نوعدب ةمأ کک نكتلو د
 : (١نوحلفملا م كللوأو

 « (٣)ناودملاو مثلا ىلع اونوامت الو « یوقتلاو ربلا لع اونوامتو د
 On)» رمألا ىلوأو لوسرلاو هللا اوعيطأ اونم نيفلا امي اي »
 « ()ةوخإ نونمؤملا امنإ »
 ٤ )ہنی یروش مرمأو »

 «o اوپنتاف هنع ک اہن امو « هوذخف لوسراا ک انآ امو ھ
 (۸) م اوهآ میقتالو هللا لزا اب مهشیب ا نأو »

 « () نورفاكسلا م كنلوأف هلا لزا ام کج ل نمو

 میسقنأ یف اودجمال مث ٤ ممنیبرجش ايف كوكحم ىتح نونمۋيال كبرو الف
 « (۱ )ایل اوماسیو « تیضق م اجرح

 ۰ ( وعر اعمق ةرم نوكسق . نوكق فيك مالا « ةروص د هدح م
 ۲ یل ع چ و« ةنیدم مقحم ۃرمو . ايعارز عمت ة

 ..ةرمو  عاتص وأ ٠ راجت عمت ةرمو ءةفيدم عمتجم ةرمو ٠ ايعادز ع ةرمو
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 [۱۱۰] نار لآ ةروس ()
 ]١٠۰٤[ نار لآ ةروس (۳)
 . [۲] ةدئالا ةروس (۴)
 ٠۹ ] ءانلا ةروس )(
 ١[ ء] تارجملا ةروس ()
 ]^[ يرودلا ةروس (0
 vJ] رشا ةروس )۷(
 [1۹] هدئالا ةروس (۸)
 [ ء] ةدئالا ةروس 6(
 ]°1[ ءاسفلا ةروسس )(1۰)



 ن ەڭوعي ًادحاو ile دجالو ٤ ةئيعم ةروصب ہو یف عمتجما ديقشيال . ۰ ةرمو

لا ةيلع ف هپجوت تاپ حوت اتا دج اإ ءوملا
 . فارعالا م همن و و

 غلب دق ىالسإلا عملا ىف ىراضلاو ىعامجالا وما نأ جراتلا دہشب م

 تامظنتلا لكب ةدافتسالا ىف دمج نوماسملا لأب ملف  هرصع ىف س ةورنلا

 اهودجو ىتلا ةيراضحملا ةايصملا الو . ةح وتم ا مالا دنع اهودجو ىقلا ةيرادإلا

 هروصتو ممتديقع ضراميال امة«سراف وأ ماشلا وأ رصم ىف ءاوس مدنع
 صاللا

 ةيقيرغإلاو ةينامورلا تاراضملا سسأ ىلع اوعلطا اك . ةيناسنإلا ةايلا تابافل

 هورقيل هللا ممعتبا ىذلا لصألا عم ضراعتيال ام لك ةر اودبتقاو “ةدنلاو

 نوابقيام هساسأ ىلع نولبقي ىذلا نازيلا هروصتو مهتديقع نيلعاج « ضرألا ى

 ۰ نوضفر ام نوضفربو

 ةفلتخم بابسأل روهدت نم هباصأ ام لك مغر - یالسإلا عمتجما ناك دقو

 ٹدح ام لک اہ نییبیاصلا اکتحا نم اشن ةيبياصلا بورا مايأ ةيلاع ةف

 ترم نم ةداہشب ‹ ثیدحلا برفلا یف یراضحو یعاجاو یرکف مدقت نم

 . نييب رغلا باتكلا نم مهتداہش

EH 

 ةیرح ومنی هکر م ءاتہاث اراطإ هل نآرلا عضو دقف ىداصتقالا وملا امأ

 وما نع دحاو ديقب هقوعي وأ < ةنيعم ةروص هل مضي نأ نود « راطإلا لخاد

 . ديشرلا حاصلا

 فلختسا هناحبس هللا نأ ساسأ ىلع موقت ىمالسإلا داصتقالل ةماعلا ةب رظنلا

 ةيناسنإلا ةعاجاو ء هللا لام امف لاما نأو <« ضرألا ف عونك - ناسنإلا

 یدابم ةروص ىف ءاوس ؛ هتي رش یف ةدراولا هللا طورش فو « هيف ةفلختسم
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 اذه یف فظوم درفلا نأو _ رثك ألا ىه ىلوألاو - ةيلرج تاميرشن وأ ةيلك

 لالا اذه نم بناجل ةيدرفلا ةيكللل ساسأ ىلع هيف هتفيظو موت ء لاما

 ىلع دوعي ام  ةيكسللا هذه ىف فرصتلا نسح طرشب و « هلذبب دج لباقم

 ققحتي ال امنودب یتلا هلا طورش دودح فو « ریللاب الك ةعاجلا ىلعو هست
 قح داعو « فرصتلا قح ديق ةيكساملا تح مادخيتسا ءاسأو هفس وه نإف . ريملا

 هللا نع امتفالخ نم دمتسملا لوألا تملا ةبحاص « ةءاجلا ىلإ اذه فرصتلا

 ماسإلا ماظن ايلع موقي ىلا ةيدرفلا ةيكسللا هدعاقب لخب ال اذهو . ضرألا ىن

 تلا دويقلاب ةدعاقلا هذه طيح طقف هنكسلو هدحو ىداصتقالا ماظناا ال . هلك

 لام ىف ررقلل اق ةعامجلل ظفحمو ء ةيكلللا هذه ىف فرصتلا نسح لفكست
 ءاقبإلا عم ؛اهبسحمو ةمَألا ةجاح ردقب فيل اكتلا نم اهريغو ةاكراب دارفألا

 : ةماع ةيكسلم تبق ىتلا ةماعلا دراومل ضعب ادع امف « دارفألا ةيكسلم ىلع

 07 0T ىذلا هللا لام نم موا

 ۵٤ امايق مک هللا لعج یتلا لاومآ ءافسلا اوتؤت الو »

 : ةعاجا یف لالا ميزوتا ةماع ةدعاق كانه لمح مث

 e) منم ءاينغألا نپ لود نوکیال یک »

 عزوت نأ بحجب . ةروص ةي ىف ءاينغألا ىديأ ركح نأ ینبنی الف
 یدیأ یف ةیمیبطلا لالا ۃرود مت یکو ءلوادنت یک ةریثکسلا یدیألا یف هتیکلم

 هعزوتو « اضورفم اقح ةعاجلا هاضاقتت « نيمورحلاو نيزوملا ىح انهو
 : هيلإ نيجاتلا ىلع

 [+] ءاسنلا ةروس () [؟۳] رولا ةروس (1)
 [۹] رسما ةروس (۳)
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 )0 مورو لئاسلل قتح ملاومأ ىفو <

 تدجو الك امسح خؤي ىتلا ةثراطلا فيلاكستلا هءاروو . ةاكرلا ىح وه

 . ءاينغألا لاومأ نس

 «بسكلا اذه ءى الف . هيف لماعتلاو لاملا بسكل دعاوق كانه مث

 . ةعاجلا نرثك أ وأ درفل هجو ىأ نم ةراضم اهبف ةقيرطب لماعتلا اذه م الو

 وهو ابرلا مرحب اك . راكشحالاو شفلاو ةقرسلاو بهنلاو بصفلا مرح مث نمو
 : اعيج لئاسولا هذه مشبآ

 : نینمؤم مک نإ ابرا نم تب اماورذو هللا اوقتا اونمآ نیدلا اہ ای »

 مارب سوءر کف میت ناو . هلوسرو هللا نم برخ اوثذأق اولعفت م ناف

 هطبختيیذلا موقب اکالإ نوموقیال ابرلا نولک أب نیذلا» «(")نوملظتالونوماظتال
 ميلا هللا لحأو . ابرلا لثم حيبلا امإإ : اولاق مہأب كلذ . سلا نم ناطيشلا

 داع نمو . هللا ىلإ هيمأو فلسام لف ىهناف هبر نم ةظعوم هءاج نف . ابرلا مرحو

 بحجال هللاو تاقدصلا ىاربو ابرلا هللا تحب . نودلاخ پیف رانلاباع أ كئلوأف

 )4 ا راقک لک

 ؛ةرسيم ىلإ ةرظدف ةرسع وذ ناك ن إف » . « ةفيظنلا » ةنواعلاب رسأ كانهو

 . )٥( نوملمت تک نإ مرکل ریخ اوقدصت نآو

 ىالسإلا داصتقالا هيف ومني ىذلا راطإلا وه كلذو ٠ ةماع دعاوق كلت

 . فارعالا عن ىلا قئاوعلا الإ . . قاع الب

 )١( تايراذلا ةروس ]١۹[
 ) )۴ةرقبلا ةروس ]۲۸۱[

 ) )۴]ةرقلا ةروس  ۲۷٣س ۷١؟[

 )( ةرقبلا ةروس ]۲۸٠١[
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 ىعرلانمادرطم اوم ةماعلا *ىدابلا هذه لظ ىف ىمالسإلا داصتقالا ام دقلو

 ميج عاونألا هذه لخادت ىلإ [ ةطيسبلا ] ةعانصلا ىلإ ةراجتلا ىلإ ةعار زلا ىلإ

 الئاه اومن « تالماعملا » بناوج ىف ىمالسإلا هقفلا هعم امنو ٠ دحاو تقو ىف

 ةماعلا ”ىدابملا كالت تلاع هتاذ تقولا فو . ةيرشبلا ام رخفت ةور نوک یتح

 عاطقإلا نود تلاش ٠ ىبرفلا داصتقالا تباصأ ىتلا تافارحالا نم رثك نود

 ديسلا ىوهو « ضرألل حالفلا دبعتست تناك ىلا ةعشبلا ةيبروألا ةروص ىف
 ةيلاضقلاو ةيعي رشتلا تاطاسلا دحاو ثقو ىف هدي ىف متم تناك ىنا

 نود لوح نا انيق ناکو . مالسإلا ىف ليثم هل نكي ا ام . . ۔ ةيدنيفنتلاو
 ةمصاقلا تابرضلا هيلإ هجوت لو « شرألا ىف الماع ًايح ىتب ول ةيلامسأرلا تاعاشب

 .ديدحتلا هجو ىلع ةريخألا نو رقلاف ثدحاك هيف هلهأ نواهتي مو « ناکم لكن م

 ًادویق عصي _ابزآا مرح وهو - مالسإلا نأ ساتلا ضعيل ودبي دق انهو
 ةيبشلا تلت تناك دقو . . . قالطنالاو مدقتلا منم « ىداصتقالا « وفلا» ىلع
 مالسإلا نع راذتعالا ىلإ نوعسيف نرقلا اذه ”"ىدابم ىف نيملسلا ضعب عذلت
 مويلا هنأل هزاوج وأ ةرورضلل ابرلا زاوجب ءاتفإلا ىلإ نوسپ وأ ! ألا اذھ یف
 ىت نيماسلا ضعب عذلت ةبشلا تلاز امو ! نآرلا یف هع یہنلا ریغ رخآ ءیش
 ! كاذو اذه نومنصيف مويلا

 تاليو ىف ثيدحلا ليطن نأ _ ةصاخ رصعلا اذه ىف  جاتح الو

 ىلإ ىهتتي وأ هيلإ فيضيو ءاساسأ ابرلا ىلع موقب ىذلا ماظنلا ىهو « ةيلامأرا
 . راكتحالا

 لب - اھؤادعأ امف لاق دقو نايبلانع ةينغ ةء وبرلا ةيلامسأرلا تاعاشب نإ
 جيبي نآ محامإلا نم لئاع بالطب او . ةافكسلا هيف ام  ممسقتأ اهؤاقدصأ
 ! رامدلا اذه لكو ملقلا اذه لكى ف ببتت ىتلا ةادألا
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 ثحبف ىعانصلا مدقتلا لظ ىف ابرلا ريغب ململ داصتقالا رادب فيك امأ

 ديسلا فلأف . نيفسملا ءالعلا ضمب هيف فلأ دقو . انه هل ضرعتن ال صصختم

 : ةيسيأر ثوحم ةلالث ناتسك ايب ةيمالسإلا ةعاجلا ريمأ ىدودومل ىلطألا وأ

 .« مالسإلا ىن ضرألا ةيكتلم »و « اب رلا » و « ىالسإلا داصتقالا سا »

 انوحم اهريغ رشنو . « مالسإلا ىف ةيعاتجالا ةلادملا » باتك بطق ديس فلأو

 «ىتش فحص ىف مهاربإ هدبع ىسیع ذاتسألا ثوحب امو ىف عوضوملا نع ةقرفتم

 رقتسي نأ ىنبني ىلا ألا نکو . . ثحبلا نم ديزل امستم ألا لاز امو

 !هريغب ققحتتال سانلل ةحلصم هيف ايش هللا مر نأ نكمإال هنأ ةءادياتتاهذأ ىن

 تمدقتو للا مد قت اكو . ةرم دعب ةرس كلذ ققدص ىلمعلا قيبطتلا تبثأ دقو

 مرح بجو < ةلوهجم تناك بابسأ ترهظ [ امتافارحا و ] ةي رشبلا براجت
 مفتت ىتلا تاظنتلاو مظنلا اوطبنتسي نأ نيسم ىلع كلذ دعب مث ! هللا مرح ام

 ديرب الو ريللا سانلل دير هنأل . ببسل همرح هنأل . هللا مرح ام لحت الو سانلا

 نم يلع لمجیل هللا دیری ام » : جرحا م دیریالو رسیلا مهب ديرب و رضلا مهب

 نیدلا یف کیلع لمج امو » ()« کیلع هتسسن متیلو کر مطیل دیری نکو جرح
 . ۲)۲ جرح نم

 بح ريالن الى داصتفالا« ولا »ىلع ًادويق مضي مالسإلانإ ناقیدق تالذکو

 . كلذ بجوتسأ دق يدا ىعانصلا « مدقتلاو » ؟ لمملل ةأرملا ورخ اريك

 نإو « ءاضتفالا دنعلمعللةأرملا جورخ عنجال مالسإلا نأ لبق نم انب دقو

 . ةصاللا ةيوسنلا فئاظولا ريغ ىف اريثك كلذب بحربال ةةيقح ناك

 نم ةأرلل بيصب ىذلا ررضلا ىدم الوأ نل نيبت هنأ : انه فيضن اتکسلو

 )١( ةدئالا ةروس ]١[

 ) )۲جملا ةروس ]۷۸[



 جراب ی طق یزاوی ال ررض ... عنصملا فو قوسلا یف لمع لجر ىلا املیوح
 . لمعلا ىف ةأرلا كارتشا امدح نأ نكمي ىداملا جاتنإلا ف

 لباقم یف یرقلا متجا باصأ ىذلا قالخألا ررضلا ىدم ًايناث انل نيبتو
 یتحدیفتسنالف .٠ املک ایندلا رمد نأ كشوب ررض وهو . جاتنإلا ف ةدايزلا للت
 ! جاتإلا كلذب

 ةلآلارینورتکسلإلا خلو لالا ناسنولا هالوتي نآ هلیپس یف جاتت إلا نإ .۔ م
 كارشإ ىلإ س بيرقلا دغلا ف  ادغ ةجالا ام . . جاتثإلا ةميرسلا ةمخيضلا
 ,الوأ نحن اف « كلذ لبق نم ىقحو ! ؟ كارشإلا ةومش الإ ٠ ٠ لمعلا ىف ةأرلا
 لمف . ءاسنلا ليثشتل باوبألا حتغت اهي « نييالللو یرألاب نواطعشی لاجراا یرن
 نإ مأ ؟ لسسلاب ءاسنلا علطضيو لاجرا لطعتي نأ متت ىتلا جات إلا ةحلاصم ىم
 ۰ ؟ نویص تالوکونورب هفرعت را رمآ

 هلوثسم سيل هنكلو .. ءاشبلا دشارلا حاصلا ىعيبلملا ولا حيبي مالسإلاو
 إ ةي رشبلا تافارحا جيبي نأ
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 وشال تاليصفتلا كرتو « ةماعلا دعاوقلا مالسإلا عضوىمايسلا نایكلا نو
 ىعاتجالاو ىراضملاو ىلملا ونلا لحأرم نم ةلحر# لک مالی دلا مالا
 . یداصتقالاو

 . () قلا نيدلا كلذ « ءايإ الإ اودبعت الأ رم الإ حلا نإ »
 (۲)«نورفاکسلا م كلوأف هلا لز امي 2 ۾ نمو »

Ty »(۳)۾ اوېتاف هنع کانام « هوذغن لوسرلا  

 ]٤۰[ فسوي ةروس (1)
 [44] ةدئالا ةروس (۴)
 [۷] رشملا ةروس ()
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 نإف . كتم رمألا ىلوأو لوسراا اوعيطأو هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا اميأاي »

 :٩۱۱ رخآلا مویاو لاب نونمؤت نک نإ « لوسراوا نإهودرف «یش یف متحزانت
 ٠٣0 لدملاب اوكح نأ سانلا نيب مکح اذإو »

 ٩٩٩ مہنیب یروش مرمأو »

 لدملاو . اهاوس نودا ةعي رشر حلاو ٠ هدحو هلل ةيك املا : دعاوقلا هذه

 نيب ىروشلاو . هللا ةعيرش دودح ىف نيموكحلا نم ةعاطلاو . ماكملا نم

 ومف ةموكحلا لكشامأ . مالسإلا ىف كلا سا ىه .. ماكحلاو نيموكحلا

 ةعيرشرينب كح لكف ٠ دعاوقلاهذه دودح ىف هررقت ةماسلا ةمالل هتيلكب كورتم

 لکو . یمالسإ روغ کس وہف یروش ریغب کح لکر ۰ یالسإ ریغ کح وف هللا

  مالسإلا هركي مح وف هيف لدع ال

 ةرتف یف الإ الماك يكمل او ةسايسلا ماع ىف قولا قتيبطتلا نكي م اعرو

 ىلونيعأف تنسحأ اذإ » : محلل ةميلسلا دعاوقلا تعضو ىتلا « ةدشارلا ةفالللا

 ناف . رکف هللا تطأ ام یلوعیطأ » ٠ [ رکب وہأ ] « ینوموقت تاططخأ اذإو

 .یرخآةعطقتمتارتف فم .. [رکب وبأ] « مک یلعیلةعاط الف هلوسرو هللا تیصع

 ٩ اوم د ةفلتخا ہروصع یف دہش دق لاح یا یلع یمالسإلا ةقفلا نكلاو

 نم ىمالسإلا عمتجلا ىلع دج ام لك نم هيف دافتسا « ةيسايسلا ةيرظنلا ىف اهننض

 ` مالسإلا نم اماكحأ دجام لكل. طبنتساو « راوطأ

 یمالسإلا عي رشنلا اب مشی یتا ۃریبکتلا ةنورلا تش نأ انه انینعپ یذلاو

 بابسأامآ ٠ ةيعرشلا لوصألا ىف ] فارحالا نود ةلوايلا عم « ةسايسلا ىف

 ]٠۹[ ءانلا ةروس (1)

 ]٠۸[ ءانلا ةروس (٭)

 [۴۸] یروشلا ةروس (۳)



 ةميقلاو [ ! لاح ىأ ىلع فارحا یهو . اطاج انه سيلف ییبطتلا یف فارحالا

 دنعفارحتا لک اپجا وم یف نیبتب ىلا نيزاولا مالسإلا مص نأ م یربکسلا
 ! فارع هنأب عمويو « قيبطتلا
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 . ناسنإلا ةايح ىف رينتملا بناجلأ س مالسإلا فقوم الذ
 ريا ىلإ هجوت ىلا ”یدابملا مضي هنکلو . هيلإ عفدي لب ؛ مدقتلا قوال

 رعاوقلا تابث . دحاو تقو ىف روطتلاو تابثلا هيف لثمتيف . فارحنالا ملو
 . . . لاكشألا روطتو

 ىداصتقالا روطتلاو ىلعلا روطتلا ىلع نيدلا ةياصو ابروأ تضفر دقو
 ؟ ةحيقنلا تناك أذا . . ىسايسلاو ىعاجالاو

 ذل نكلو ٠ ةينيداللا ةيبروألا ةضمنلا لظ ىف ارهاب امدقت اقح ملا مدقت
 ضرفيو للعلا براحب ناك كانه ىسنكلا نالا نأل امنو ! ! ةيليد ال األ
 ىلعلا مدقتلا اذه نكلو ! عاطتسم ىدم لوطأ لهجا مدتسيل لقعلا ىلع دويقا
 « نيلسملا نم س اهروغو ربيردو تلوقير, ةداهش نم انب رم اک ذوخآم هتاذ
 امنودمتسيو « نيدلا ةياصو تحت پلک ةایلاو = معلا نوعضي اونا نیذلا
 . . نيدلا دعاوق نم

 م

 ةياوغ ىف عقوف طباض الب - نيدلا ةياصو نم تافنملا - لعلا قلطنا مث
 ةهافتلا هب نوعيشيو < ممتجلا طباور نواحمو « قالخألا هب نودسفي .. نيطايشلا
 . ضرألا هجو هب نورمديو . . ةلاحضلاو ةيحطسلاو

 ىذلا داسفلا نايبل ةيعويشلا م ةيلامأ رلاو عاطقإلا ىنكسيف . . داصتقالا اأ
 ةداس ىلإ رشبلا ليم داسف ! هيلع هللا ةياصو بأ نوح ىروألا داصتقالاب لح
 1 دابعتسالا ةروصو ةدايسلا ةروص یف طقف فالتخا عم « دیبعو
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 ی رفلا ميتا امناعب تلا ةيقلطاوةيعاجالا دساغملا نك .. عامجالا یر

 فطاعتيالو . عيشي الو دسجلا ةعتم نم قيفي ال اطباه يناويح اممتج هتدر ىتلاو

 ةيدرف . ةميرك ةضيغب ةيدرف ىف برغلا شيعي امن إو . ناسنإلا ونب فطام اكه ونب

 قرشلا شيو .0» یتش مراقو يج مسح » همأ تاتش معجم ال ةيلاصفتا

 امك اإ و « ةيقيقللا ةيناسنإلا ةدولا مط فرت ال ةيلآ ةيعامج ىف ىعويشلا

 .باهرإلا اهبلع رطيسب ىلا ةيعاجلا عناصملاو ةيعاملا عرازلل ىف « هارك إب ةلودلا

 رامتسا نم . . مويلا ضرألا هجو الع ىلا لاظملا نكت . . ةسايسلا ىفو

 ؛ سلاو رانلاو ديدملا مدختست ةمشب تايروتاتكد نمو ..دابعتساو لالغتساو

 ىلع ىرلا الاطلس ظفتحنل “ لقملا اهروصتي ىنلا بيذعتلا عاونأ متبأو

 . نايب ىلإ ةجاح یف تسيل یہف « اظل هذه یفكست . . ريهاجلا

 ربع اك «ءاضيبلا ةجحلا » ويف اياك رومألا هذه ىف س مالسإلا امآ

 حالصلاو « ةلظلا نع روتلا قرفت ىلا ةجحلا . لسو هيلع هللا للص هللا لوسر

 . داسفلا نع

 . فارغنالا عمت ىتا ةلماكسلا ةيالصلاو ٠ وملاب حمست ىلا ةلماكللا ةئورلا

 ةتباثلا ةرطفلل ةماقلا هتقباطم نم نأشلا اذه ىف ىربكلا هتيزم دمتي وهو

 . لاكشألا ةريغتلا « ىهوجلا
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 رلصيال فقوم .. ناسنإلا هايحىف روطتلاو تباثلا نم مالسإلا فقوم كلذ

 ۰ ! هلإ ريبدت نع الإ

 تاذو نيبلا تاذ تفرح رشبلا ريدت نع تردص یتا قتلا لكف

 . ١ «ةرطفلا » ىلإ دنت م اهنأل . . باوصلا ىلإ دنن مو . لايشلا

 ]١4[ رعملا ةروس (1)
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 اذ س ٿح تحار م ءاقبطمالمج  لیراک سکا لاق کس اہ ېج

 ! ناسنإلل عرشت - للا

 يانم لک یف ادیرف افقوم فق س رشبلا ىلإ هلا ةملك مالسإلاو

 تا روصتلاو مماغملا هذ ةيلمعلا امتاقيبطتو « امماروصتو ةي رشبلا

 .بناوإلا ةي لممو بناج یلع زکر الف اعم ةرطنلا بن اوج لعشر هنإ

 اپنم ناک اف . یتحلا اهءاذغ اہطعیو « اہبن امبناوج ميج ىف ةرطفلا رباسيو

 . بواطإلا ریفتلاب هل ا ی وت هن ناکامو تاتا رشتا داع او

 . ةرطفلا نيد ومف كلذبو

 ٠ «اہتاروطت» عيمجو اهروصع عيمج یفاہاک ةب رشبلا نيد كلذكو ھو

 روطقلا ن٨ فقر الو ۰ ءاثبلا دشارلا دعأصلا روطتلا 8 هتاذپ مفدي نید

 ىلغ نىفضت ىلا “ ةفرحنلا ملفنلا نم هريغ امنإ ٠ ةيمجرلاو دوجلا فقوم ىتملا

 ! ٽایمجر بست نأ قحم نم یلا یھ ‹ روطتلا بوث فارحالا



 تايواو سسرإإ
 ماج تايمجر ى ٠۰ روطتلا بوث سبلت ىلا ةي رشبلا تافارسنا لك

 ! اححصي و امموقيل مالسإلا
 ! قيدصتلا نع ةديمب ةيضقلا هذه ودبت دق ةلهو لوألو

 « روطتلا * و «ونلا »و ؟ معلا هزرحأ ىذلا هلك« مدقتلا » اذهو ! ؟ فيك

 ؟ عمتجلاو سفنلا ىف ثدح ىذلا

 ىف قباسلا س مالسإلا نوک فیکر ؟ ةيمجر هلک اذه نوکب فیک

 ! ؟ اپححصب و اپموقيل ءاج دق - نمزاا

 اسايقم عضن نأ ىنبني « رهظما ةبيرغلا ةيضقلا كلت ىف كم لا لجأ نم
 ء ةيعجرلاو مدقتلا

 !؟ ةي« دق» لکو « مدقت « دیدج »لک ؟ هدحو نمزلاسایقم وه له

 ايند ىف ديدج لكف ٠ ىلملا مدقتلا سايقل اةح حلصي سايقما اذه نإ

 ل نإو ٠٠ اهبلإ فيضيو ةقباسلا ةوطللأ نم أدبي هنأل ةيمدقت ةوطخ لشعر معلا

 ٠ هدوجو رربم دقفي هنإف اميلإ فضي
 ىضنلاو « ىسأيسلاو ىداصتقالاو نعاجالا ٠٠ لوحتلا ماونأ ةيقب امأ

 ؟ ساقلا وه هدسو نمزلا يصف , هتاذ ساقلا اميلع قبطنب لہف ۰۰ یتاطلاو

 ٠ . حيعصلا امسايقم ىلإ رومًألادرن نأ دير

 سايقم وه ىنورتکلإلا خاو خوراصلاو ةراطلاو ةيئابر كسلا ةجالثلا له

 ! ؟ سايقلل وه « ناسنإلا » مأ ٠١ مدقتلا

 ؟یورتکل إلا خملاوخوراصلاوةرثاطلا منع ىلا وه نان إلا سیلو أ: لاق لوقیس

 . سايقلا وه اذه ؟ اممدخسسپ فيك : نکلو ٠ كش الو . ىب



 هروعش نوک ؟ راک أ « ةيناسنإ » رعاشمب رمشيلا امہ عفترل اممدخیتسي
 بحل ؟ دشأ « ةدحأولا سفتلا » طابرب هروعش نوكيل ؟ قبعأ ةه رشإلا ةوخأب
 شضنبلا هكحت اقحام اقحاس اشحو حبصيل مأ ؟ ءودع مماناسنإ نوكسيل ؟ هاخأ
 ؟ عارصلا ةهافت وأ عارصلا ةيشحو هيمعتو ةينانألا هجوتو

 ؟ سايقلا امه
 نأ ىفبني اک س ادل ادب له ؟ رک أ ۃرکفلا تحضتا له ٠ ٠ نآلا

 ىلا حور امنإ ٠ هضفحم الو اناسنإ عفري ال هتاذ ىف ىل لا مدقتلا نأ س ودبي
 وأ ناويملا نم انب رقتو ٠ عفرتو ضفخم ىنلا ىه علا راست ناشإلا اهب مدخيتسي
 ؟ ناسنإلا نم انبرقت

 ؟ سايقلا انل حضتا له ٠ ٠ نالا

 دابمتسالاو ؟ ةراضح ةي رصنملا ةقرفتلاو ؟ ةراضح ةداب إلا برح ربتعن له
 مطعتو ؟ ةراضحراحتنالاو ضرلاو نونجلاو ؟ ةراضح ةيقلللا ىضونلاو ؟ ةراضح
 ! ؟ ةراضح لماشلا ءاتشلاو ؟ ةراضح ممتجنلاو ةرسألا

 ةرظنلاو دسافلا هيجوتلا لغ ىف « ةياهنلا ف ةيرشبلا معلا همدق ريخ ىأ
 ! ؟ ۾ ناسنإلا د ىلإ ةسكسترما
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 . . مدقتلا نازيم نم هطقسن نلو « لالا ةعيبطب معلا ىنلت ناو

 . . ىسفنلا ونلاو . . ىمايسلاو ىداصتالاو ىعاتجالا ونلأ ىفلن ناو
 . . نازيلا ىف نزو هل اہم دحاو لک

 ٠ ناسنإلا نيزاومو . . « ناسنإلا » عضن ىرخألا ةقكلا ىف ٠ ٠ نكل
 ىتايسلاو ىداصتقالاو ىعاتجالا روطتلا اذهو معلا اذه فدهب له رظقف

 ؟ ۰ .اپتداب|و امميطع ىلإ مآ « ةيناسنإلا ملا » نر dإ
 . ةقرفتم تايئرج ىف ال . رمألا عوج ىف رظنتو
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 نم ًاریثک رسب دق هفوشکو هتاعرتخیم ململاو . كش الو مدقت بطلاف

 هباسح بسحب نأ ىنبنب كلذ لکو ٠ سانلل ًاريثك ريخ ققحو « تامدلتا »

 . نازيلا ىف ةراضحلا هذه م وقت نحو

 ؟قاعألایف لغاولارشلا كاذ مأ؟ هترئك ى لطرهملا اذه ؟ حجر .. ن نکل

 نع انتويع یول فبک ؟ نیرشملا نرقلا ةداہش نم برهن فیک
 ؟ امالد ةجاوم

 ال ققحتيل ء الك رورشلا هذه لبقن نأ امإ هنإ + لوقب ىذلا اذ نم .

 ؟ قالطإلا ىلع ريخال امإو . . ريللا نم ردق

 هتييرضو ؟ قالخألا داسفإ هتبيرضو ؟ ريمدتلا هتبيرض رينا نإ لاق نم

 ! ؟ ةبرشدلا ءاقشإ

ùةروصلا تبل امكلو . . ةراضحلل « ةييرغلا » ةروصلا ىه هذه  

 ! مدقتلل « ةيرشبلا »

 تقولا تاذ ىف مونو ؛ مدقتلار معلا هققحىذلا رينا لك تبن نأ بولو

 . رش نم دسافلا هيجوتلا هثدح أ ام

 ! مدقتلاو ةيعجرلا سايقم كاذو . . حملا « نانإلا » نأش كذ

 ! « ةرطفلا » وه سايقملا

 ! ناسنإلا وه سايقلا

 . كلذ سكعوھ عقاولانکسلو . ءیشلکل ايق ناسنإلا نوکی نأ بح »

 هنأل < هسفئب هايند لقنب نآ معطقسي م هنإ . هعدتبا ىذلا ماعلا یف بیرغ وېف

ا لاما مدقتلا نإف م نمو .. . ٠ هتميبطب ةيلمع ةفرعم كلعال
 مراع هتزرحأ ىذل

 اف . . ةيرشبلا الم تناع ىتلا ثراوكلا ىدحإ وه « ةايللا مولع ىلع داجلا

 اف تغلپ ىلا مألاو تاعالا نإ . . ايلقعو ًايقالخأ طحت اتال « ءاسمت موق

 سا ا ا ا ا موا
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 ىن ةذخآلا مألاو تاعاجلا ةقدلا هجو ىلع ىه ء مدقتو وع ظعأ ةيعانصلا ةراضحلا

 . [ ليرك س کلا ]
 . قيلعت ىلإ جاتحال ةمساح ةحضاو ةدامش

 لكف . ةيعجرلاو مدقتلا هب سوقن نأ ىفبني ىذلا سايقلا وه « ناسنإلا »
 ءارولا ىلإ ناسنإلاب دتر ماظن لکو . یمدقت ماظن وف « ناسنإلا » غ ماظن
 لمتشي ىلا ةيداملا ةراضحلا ةجرد تناکایآ یمجر وہف یناسنإلا ہنایک ٹیح نم
 ! نوربلاو ةقدلا نم اممدخيتسي ىتلا تالآلا تناكايأو ء اهيلع

 . ةليصأ ةيناسنإ ةيزم اهنيسحت ىلإ ىمسلاو تالآلاو ددعلا مادختسا نإ اقحو
 ! ناسنإلا مدقتل اسايقم حاصت ال اهدحوو 1 ناہنإلا ,یٹنتال اهدحو اہنکلو

 ةيقبو ٠٠ ةرابج ةوق اه تحبصأو ٤ ًادج ناسنإلا دي تمخضت ول ادام
 ةرابجلا ةي وقلا ديلا ةميقام ؟ هناكم نم كرحتب نأ عيطتسي ال دعفم حيسك مسجلا
 ! ؟ تاوطخ امتوقب دت نأ عیطتستال یهو

 دب ! نيرشملا نرقلا ىف ةيدالا ةراضلاو ىعانصلاو ىباملا مدقتلا عضو كلذ
 ةبسنلاب لالتخا نم عضولا اذه یف اع الضفو ا حسك دعقم مج ىف ةرابج
 اذه نم ةيامعلا ةدئافلاب بهذي  ةياهنلا ىف ¬ هتإف ء ٩ ناسنإلا » عومجم
 . رابجلا مدقتلا

 . ليصفت ىلإ جات لمجلا لوقلا اذه نكسلو
 هتاذا رام ؟ نب رشملا نرقلا ىف ىناسنإلا نايكسلا ف لالعخالا عضاوم یمام

 ؟ فاطم ةباهن ىف « ةيعجر » هتليصح لمحو « ةيناسنإلا » ملس ىف ءارولا ىلإ هب عجرت ىلا

 فاح نأ ىضبني ىلا « ناسنإلا » صئاصخ ام : ىرخأ ةيحان نم ..وأ
 ؟ نيرشملا نرقلا ةراضح اهترمد ىلا ةيسيرلا هزلاكرو “اهبلع
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 اهجوز امنم قتلخو ةدحاو سفن نم قل ىذلا گر اوقتا سانلا اأ اب »

 ةتباثلا ياضقلا لك نوكتت نأ بجع نم (')« ءاسنو اريثك الاجر امہنم ثبو
 ! نيرشملا نرقلا اذه ىف تراہناو تلتخا یتا یه

 ةيناسنإلا ةيضق . نيساجلا ةيضق . ةدحاولا سفنلا ةيضق . ةديقعلا ةيضق

 رددت ىلا تاذلاب كاتو . . لالتخالا امف ثدح ىلا تاذلا كلت !. . ةدحاولا

 ! هب رشبلا ريمدتب اب الالتخا

 ءارو اهواعج نيح . نيرشملا نرقلا ىف ةديقعلا نع سانلا فرحا نيح

 نسحا یف - تراصو « ةلماك ةيحنت ةيلمعلا ممتايح نم اهوح نيح . مهروبظ

 اوردحا مأ ةيناسنإلا ماس ىف اوعفترا له .. سانلا رثامت ىف اتهاب الظ - اهتالاح

 ! ؟ نیطب اه

 مالك ن م انجأر اكو « لبق نم انثحم ىف انيأر اك ةيعاولا ةكردلا ةديقملا نإ

 اهب زی « ناسنإلا » زئاکر نم ةزیکر (۳- دحیلم وهو هسفت یسک نایلوچ
 « ةعحم ةيناسنإ ةيصاخ نع دادترا _ امها وأ -اهؤاغلإف . . (0ناويملا نع

 ! ءارولا ىلإ ةعجرو
 . ةيرشبلا نم ليلا اذه ةايح ىف اهراثآ لعفلاب انس دقو

 نيب فزملا . ناسنإلا سقت ىف قزملا كلذ تحسن أام لوأ _ تحسن أ دقف

 ىمايسلاو ىعاتجالا نمألا ىلإ ابتجاحو < امقلاخ ىلإ ةيرطفلا سفتلا ةجاح
 نآ مولا ةرفاكسلا ةدحللا هتجوم ىف برفلا یا یذلا .. « یراضلا »و

 ! هللا یف ةديقملاب هطب رر
 بابصعأ دف ىلا ىسورلاو ىسفنلا ىتلقلا تالذ - تجنأ امف _ تجتنأو

 . ىف سانلا هضوخم ىذلا بيهرلا رمدملا عارصلا اذه طسو ىفف . برذلا ىف سانلا

 * ]١[ ءاسلا ةروس (4)

 ٠ تامارا باتك رظنأ (۴) باتكلا اذه نم ۱۱۲ ص (۲)
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 عارصو ةداملا ماع ىف عارص : ةايلأ بناوج نم بناج لك فو لفل لک
 لاد ىف عارصو ممتجلا لخاد ىف عارصو ةسايسلا اع ىف عارصو راكفألا ماع ىف
 . دنس ىلإ ناسنإلا جاتحم بيهراا رمدملا عارصلا اذه طسو ىف . . ةدرغملا سفتلا

 هريمضو بعتلا هبلق ىلع حسم س ىلإ جاتحم . اهبلإ نكسر, ةتباث ةوق ىلإ جاتحب
 ةنينأململا ىلإ هدوقتو هتمزأ ىف هب كسع ىتلا ةيناملا ديلا ىلإ جاتحم . ناريل
 . ودملاو

 . . هلا ىلإ جاتحب

 ا لا ىلإ الب نأ  اهتاهظدتو امناميجوقب س ءاهنت ةيبرلا ٠ ةراضملا »و
 دت ىف هيل | أجلي وأ ٠ داصتقالا ىف هيلإ اجلي الب وأ ةسايسلا ى هيل بلب نأ هاعت

 هبلإ أجل ب وأ .كواسلاو قالخألاو بادل روتسد عضو ق هبلإ اجل وأ ١ مخا
 ىف ة راع ةعيوس ىف هلك اذه دعب ءاش اذإ هيلإ أجلي ام إو ... نفلا ىف
 <« ةديقملل داضم وج ىف هر ةيقب و هموي ةيقب شيعي م . ةسئكللا ىف ةالصلا
 ! داصرلاب امه فقاو

 . . راحو برطضي و . . قلقيو قزمقيف
 . . « ناسنإلا » نازيم یف طبه و

 نونمؤي الو « قلا ناعبإلا هللاب سائلا نمؤيال نی . . هدحو اذه سلو
 اهدلاذل نوبمنني ٠٠ ايندلا ةايلأ هذه الإ نذإ مهسح ىف سيلف ٠٠ رخألا مويلاب

 ! دوعت نلو . . رركست نأ ىلا ةحاتملا ةصرفلا ف
 . سلا عاتمو سنجل عاتم ٠ ضرألا ىلع سانلا بلاكتيو

 . ناطللا عاتمو ةوقلا عاتمو

 | نم حج ىلإ ةوجرملا اناا ةا نم الدب سا ايح بلقنتو
 هال ا ىذلا رامسلا باذعو . ةبهاذلا ةصرفلا ىلع ٣ | قلقلا باذع

 ماودلا ىلع فهلتم
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 . . « ناسنإلا » نازيم ىف ساناا طبہو

 طباوضلا تلي ناويلاف . ناويملا نم تح ند یوتسم ىلإ نوطبهب
 .. رامدلا نع هتقاط نوصتو كالا ةطقن لبق هه فقت ىلا ةر رغلا ةب رطفلا

 حبصي هنأل . ناويلا كلذ نم أوسأ دترب - ةديقع الب - ناسنإلاو

 : فادها الو . . طباوض الب

 .اہب نوەمسیال ناذآملو امي نورصبيال نيعأ مو اہ نومقفیال بواق ۵ «

 . ()نولفاغلا م كل وأ . لضأ م لب ماعنأالاك كثلوأ

 اق ىه له .. هتاذ نمزلا سايقمبف . . كلذ عموا ةيعجر . . ةسكن اهلإ

 !؟ نيرشملا وأ رشع عساتلا نرقلا ىف ديدج « عارتخا «

 ! عراتلا یف اممدقأ ام ! الک

 ! اممدفأ ام . . دالإو هللاب رفك لوأ تسيل ! ةينثو لوأ تسل

 ؟ یحولا لزب نیک ؟ لسراا هللا لسرپ فیک ؟ هلل دوجو ىلع لیلدلا ام

 ۰ ؟ . . نیک ؟ یتولا ٹعہب فیک

 نيذلا لاق كاذك ؟ ةيآ انيتأ وأ هللا انملكي الو نوبلعي ال نيدلا لاقو » ٠

 ٠ 7« نونقوي مول تال انب دق . مهبراق تہباشت . موق لثم مهلبق نم
 0 «رهدلا الإ انکل امو . ایحنو تومن . ایندلا انتایح الإ یہ ام : اولاقو»
 0« ؟ نوئوعبم انثآ .. اافرو اماظع انك اذإأ »
 هنإ نب رشملا نرقلا فمويلا ساناا لوقت نيح كنإ ! قدأو كلذ نم غلبألب

 إو . داصتقالل هلإو . للعلا إو . ةدابعلل لإ نوكي الف . ةيهولألا ديحوت ىنبني
 : ءامدقلا رافكلا لوقت ةياكح نآرقلا لوقي و ! نوركنتسي . . ةسايسال

 «)١( ! باج ءىثل اذه نإ ! ؟ ادحاو امل إ ةا لعجأ »
 . [۸١1]ةرقبلا ةروس (۲) ]٠۷۹[ فارعألا ةروس )
 . ]٤١[ ءارسإلا ةروس (4) [۲ + ] ةيثاملا ةروس (۳)

 ء ]٤[ س ةروس ()



 ىلا امتاذ ىم « ةديغعلا اع ىف نورشمعلا نرقلا امسرام ىتلا ةيعجرلا هذهو

 لازامو . . باوصلا ىلإ اميف ةي رشبلا در و ءاموتیو اپححصیلا مالسإلا ءاج
 ! نرشعلا نرقلا ىف فقوملا تاذ وه اهنم هفقوم
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 .» قالخألا » ابيف اع . . نيسنجلا ةيضقو

 نعال .. دیدج ثیدح ىلإ جاتحم الو .. ةيافكلا هيف ام امنع امدح دقل

 . ةى رشبلا ةايح ىف اهراثآ نع الو امتعيبط

 اذه . . نيسنجلا نم بابشلا سوفن ىف هتثدحأ ىذلا غلابلا ءاقثلا اذېف

 ميتا ةرسألا ىف ريمدتلا اذه . . رقتسي ًادحأ لمجب ال ىذلا رطحلا دورشلا
 نونجلا راعسلا اذهو . . ناويملا اهنم فنأي ىتلا ةيئاويلا هذهو . . سوفنلاو

 . ٠ مبشيال ىذلا

 طوبملا اذه طبميل ناسنإلا هلا لح اف . . « ناسنإلا » سايق ةدر اهنإ

 لکب سانلا بیصیل « مدقتلا » ناک امو «رامدلا هب لحو قاقیو درشیو « هلک
 رشلا امإ ٠ . ني رشعلا نرقلا ةدابش ىف هنم ةزراب ةلثمأ انيأر ىنلا ؛ رشلا اذه
 ماظن اذه ةمالم مدع نم ٠ ةرطفلا نع داعشبالا نم . فارعالا نم جتني
 .@ ناسنإلل «

 ! ؟ ةيمجر مأ مدقت وه له ٠ ٠ هتاذ نمزلا سايقمبف ٠ ۰ كلذ عمو

 سلاو قالخألا لاسم ىف « روطتب » هنإ نو رشملا نرقلا لاق دقل
 مداها خيراتلا ةداہش تلاق مث . . لبق نم ةيرشبلا فرت | اديدج ثدحمو

 ةعدمتا دملاو ةمدقلا امورو ةعدقلا نانوبلا هتفرع ٠ . خيراتلا یف لغو« اج

 . . ةمعدقلا سرافو

 نم قرف ال ! قرفال . . ةفلتخم روص وأ . . ةروصلا سفت ىلع هتفرع
 فارحا ٠٠ ةيرشبلا عقاو ىف جراطلا نم قرفالو ٠ « ناسنإلا » سفت ىف لحادلا
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 ةيمتلا ةقيقملا ىهو . . ةرطفلا فلاح هنأل ةموسحلا هجناتن ىلإ ىدؤي نأ دبال

 1 تایمتلسا لک عرفت امنع . . ناسنإلا خيرات ىف ةديحولا

 ةيرشبلا درب و ؛ امموقيو امححصيل مالسإلا ءاج ىتلا ةيعجرلا تاذ هنإ

 ٠ باوصلا ىلإ ايف
 لغشيوء هئارغإو لجراا ةتفلدعقتو ةأرما اميف جربتت تن اك ىلا ةيلهاج ا امنإ

 ءاجو . اجراخ ىف وأ ةيبرملا ةربزجلا ىف ءاوس « ءارغإلاو ةدعفلا كاتب لجرا اميف

 ةقالع عفرت ايلع ايق سالا راض ىف رقيو « امتيميمب نم سالا عفريل مالسإلا
 : ةحرلاو ةدولاو نكسلا ىلإ امفرإ .روعسم دسج ةيميم نوكست نأ نع سجل ا

 یب لمجو . امبلإ اونكسنل اجاوزأ فأ نم کل قلخ نأ هتایآ نمو »

 . ناسنإلاب يلي ىلا « متسلا » ىلإ امعفرو . « ةمحرو ةدوم

 سايق وأ « نزلا » سايق ءاوس « نورشملا نرقلا هسصي ىذلا اذهو

 ! مالسإلا امحصصي « ةطباه ةيمجر نوكي نأ ىلع ديزيال « ناسنإلا »
so 

 دحاولا ةيناسنإإلا ةيضقو . ةدحاولا سفنلا ةيضقو

 فارحا : اهزربأ نم . ىتش تافارعنا امف فرحي نب رشملا نرقلا نإ

 ىفطت ىلا ةيغاطلا ةيعاجلا فارحناو < ممتجما ىلع ىنطت ىتلا ةيغاطلا ةيدرفلا

 . ةيرشبلاف « ممتوخإ » ىلع ناسنإلا ىب نم رمتسملا ناودعلا فارحاو « درفلا

 هنع لوقي ىلا ىلامسأرلا ماظنلا مويلا هلي ةيغاطلا ةيدرفلا فارحا

 وه لهف ٠ ٠ ضرألا لك ىف ةافطلا نويروناتكدلا هلثم و 1 « روطت » هنإ برغلا

 ؟ لبق نم هل لیثم ال « روطت »

 ؟ رهوملا ثيح نمامأ . . من « ةروصلا » ثيح نم

 رواعتو ةيكسللا حون ىف روطت ةديدجلا ةيعانصلا هتروصىف « لامل ا سأر » نإ

 ره له .. كاي ال نأ لالفتسا و كلاما نايفط نك . لالفتسالا ةروص ىف
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 ةيرشبلا سفنلا ف « معفاودلا » تاذ ىه تسيل وأ | ؟ ةي رشبلا ىلع اقح ديدج
 ىفوأ . . ةيبرعلا ةريزملا ىف ىنغلا ناك له ؟ ملظلا تاذ ىلإ ىدؤتو « ةفرحملا

 ىذلا ثيدملا ىلامسأرلا ريغ هلدعم ىف رخلآ اعيش ةيسرافلا وأ ةينامورلا ةلودلا

 ؟ لالا سأر ناطلسب 2

 رخال ءاج ؟ هجيج مالسإلا ءاج یذلا هتاذ فارحالا وه سل وآ

 . سائلا هب دبمتسإ ىذلا عيرشتلا قح هبلسب « درفلا اذه نم ىغالعلا ناطلسلا

 عرشی کسا دعي مف . رشبلا نم ًادحأ احم ال یذلا ہلا لإ میرشتلا درو

 ضرألا یف ناکم لک یو . . یلامسرلا املا یف ٹدحم اک هتقبطل الو هسفنل

 . مالسإلا ىده ىلع موقي ال
 ةيبجر س ةديدإا ةيرهاظلا امتروص مغر - ةيغاطلا ةيلامأرلا ةيدرفلاف

 اححصيل مالسإلا ءاجو ء روصلا نم ةروص ىف مالسإلا لبق ةدوجوم تناک

 ! نينسلا تاثم لبق اہم هعضو وه مویلا اهنم هعضو لاز امو . امموقیو
 جام نورشملا نرقلا اذه فرع ىتلا - ةيغاطلا روثاتكدلا ةيدرف امأ

 عفريل مالسإلا ءاجو . مالسإلا لبق ًاريثكة ي رشبلا امتقرع دقق - اهنم ةيغاط
 ةيدوبعالو « هدحو هلل ةدحاو ةيدوبعلا لمجم نأب ةيرشبلا لهأك نع نايفطلا اذه
 الب نييداع ًآرشب نوسدقلا ةافطلا داع م نمو . قالطإلا ىلع رشبلا نم دحأل
 . هللا ةعب رش ذيفنت الإ م نالعلس ال نييداع ًاصاخشأ ماكحلا راصو . ةسادق
 نامل لاق : ع وقتلا دشآ مم وقتا امنو . سانلا ىلع مف ةعاطالف اوجوعا نإ امأف
 اندجو ول هللاو » : ضرألا خيرات یف کا لدا « باطلا نبأ رمعل ىسرافلا
 ةيعر ىف لعج ىذلا هلل دخلا : رع لاقف « فيسلا دحم هانموقل اجاجوعا كيف

 ! هغیسب رمت موقي نم رمح
 . مويلا ىتح هنم هفقوم وهو . لبق نم نايفطلا نم مالسإلا فقوم كلذ

 ىلا .. دشرلا لبقام ىلإ ةب رشبلاب جرت ةيمجر هروص نم ةروص ةيأ ف نايغطلا
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 ةيرشبلا عضو ححصيل مالسإلا ءاج دقو . مالسإلا دلوم ةي رشبلا خيرات ىف هددحم

 . نايفطلا اذه نم

 ماع ىف « روطت » رخآ س ةيعويشلا مويلا هلثم ىدلا ىعاجلا نايفلملا امأ

 ؟رهوجلا مآ. من . ةديدج ةروص ومف س عاجالاو داصتقالا

 . . عيطقلا نم دحاو درج هلو . درفلا نايك بيذي يذلا نايفطلا اذه

 نايك لالو ء هيلع فارشإلا الو «ء هي وقت ىق هل ىأر ال . . ريسي نبأ هعبتي

 نع روج لا ثيح نم فاتخب له . . تاقوألا نم تقو ىف هلاذب سحم زیمتم

 لما جلا عاشلا. قطن أ ىذلا ناينطلا كلذ « مالسإلا لبق « ةليبقلا » نايفط

 : تيبلا اذهب ٠

 !؟ دشرأقيزغ دشرت نإو تيوغ . . توغ نإ ةيزغ نم الإ الأ لهو

 .عومج | ناپنط ءازإ هنایک « یناسنإلا درفال »دریل ءاج . . مالنسإلا ءاج مث

 ٤ هتدابع تح هدبعی و ۽ هللاب لصتپ نیح ةلئاه ةوق س درفلا وهو  هلعج ناب

 نكفلود . داسقا نع هدصتو حالصلا ىلإ مسجلا هج وت ةوق . ءاده ماسی و

 هجوتو ٤) ركسنملا نع نوہني و فورعلاب نورمأيو « ريللا ىلإ نوعدي ةمأ كتم

 ابنع عقرب مت نمو .٠ ممتجلا ةسايسو كلا نأش قرواشتو « جوعااذإ | ۶ املا

 . عومجمل ةيدوبملا

 ىلع ديزي ال « ةيعاجلا لودلا هس رامن ىذلا ديدملا ىعاجلا نايغطلا اذهو

 ٠ لازامو ' امموقيو امححصيل مالسإلا ءاج ىلا تايمجرلا تالت نم ةيعجر نوكي نأ

 1 ءاچس موی اهنم هفقوک مولا امم هفقوم

 .كاذ الو ىفطي اذهال . عمتجلاو درفلانيب قتلا نا زما بصني مالسإلا نإ

 .٠ «ةلحاو سف نم كقلخ » : ةباثلا ةقيقلا نم هنازيم دمتسيو

 ۰ ]۱۰٤[ نار لآ ۃروس (۱)
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 . تايمر اا موق كاذب و
 # # # 

 ..رشيلاىلعرشبلا ناودع .. نورشعلا نرقلا سرا ىذا رمتسلا ناودعلا امأ

 . . دارفأ ىلع دارفأو . دارفأ ىلع مأو _ممأ ىلع مأ ناودع . سلا فو برملا ىف
 دانطلا هسراع ىلا ىشحولا بيذعتلاو . دابعتسالاو رامتسالاو . ةب رصنملا ةقرفتلا
 مدن ؟ « ناسنإلا » نازيم ىف هما ام ؟ هما ام . ريهام ا ةروث دض مهكح اودنسيل
 ؟ بيذمتلاو لتقلا ىف ةوارضلاو ةيشحولا ىف ةدايزلا الإ ديدج هيف له ؟ ةيمجر أ

 احمي ءا . ناودعلا اذه نم ةفاتخم قوص ءاج موب مالسإلا هجاو دقلو

 منم قتلا تاميرشتلا عضوو « ةيحان نم ىرشبلا ريمضلا بيذهتب « امموقيو
 ىذلا مشبلا قتمحألا « لغلا » نم سفنلا فظن . ىرخأ ةيحان نم ناودملا
 برملا لمجو . هيلع ناودعلا وأ هبيذمت وأ ناسنإلا هيخأ لدق ىلإ [ناسنإ عفدي
 . سانلا نم رشب ةلك ال هللا ةلك ءالعإل . هلل برملا ىه امحيبب تلا ةديحولا

 . بيذتلاو ليثملاو ىشحولا لتقلا من « ةيناسنإ » طورشبو
 ابتاذ ةيعجرلا وه « نرشعلا نرقلا ىف ىرصعلا « مدقتلا » هسرامي ام نإ

 هنقوک مویلا اہنم هققوم لاز امو . . ابموقیو امححصیل مالسإلا ءاج تلا
 1 ءاج موب اہم

 تسيل امن اندجو برفلا « تاروت » نم ايش انميات الك . . اذكحو
 « ناسنإلا » سايق فارحنا . ةيمجرو فارحا ىه امإو . ةقيقلأ ىف ًاروطت
 . نامزاا سايق ةيعجرو

 . , ءارولا ىلإ ةيناويح ةسكن اإ
 م وقتلا فقوم : ميج تايمجراا نم هفقوم وه اهنم مالسإلا فقومو

 . حيحصلا قيرطلا ىلإ ساتلل رشت ىتلا ةيداهلا ةيمدقتلا ةوقلا فقوم .. حيحصتلاو
 . . برغلا نم نحب ادفتوم نوکی نأ ینبنی ناک اذکھو
 1 ؟ نح نا ٠ نكلو
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 ےہ غلاو ےرک
 . . ةحيع ةعينن ىلإ ىدؤت نأ ىبنيف « ةحيح املك تامدقملا نوكست نيح

 ٠١ حيحصلا ىي رطلا ىلإ ةدشرملا ةيدالا ةيمدقتلا ةوقلا وه مالسإلا ماد امو

 ىلإ ةدرلاو فارحالا نم ردقلا اذه لك ىلع لمت ةيبرفلا ةراضحملا ثماد امو

 ةوقلا دعقم ىف س نيماسملا س نحت نوكن نأ ینبنی ناک دقف . . ناويملا اع

 «قالخألاو لماعتلا ىف ةلماكلا ةفاظنلاو « ناطاسلاو ةراضإلاو مدقتلاو نكهلاو

 نكسلو .. ناوهاو ةلئلاو فعضلا ناكم ىف برفلا نوكيو ء ممتجلا یف طبارتلاو

 «بسل « ًارضحعتم » سلو « طقف يوق سيل برفلاف . سكملا وه عقارا رمألا

 . . ةحضاو ةماقتسأ مقتسم « ةظوحلم ةفاظن فيظن ةيدرفلا هتالماعم ىف هنإ لب

 هيلع بذكي وأ . هروادي وأ هرواحم وأ« هسي وأ ء هریغ منم ناسنأولا عدخم اماق

 لک هيف مضيو هنقتیو هلع یف صاح كلذ یقوفو « یعويلا لمامتلا لاج یف

 بذکتنو ؛روادنو رواحو « عدخمو شفن !  نيماسلا س نحف ايب . . هدېج

 . هيف قيقا اندمج مضنالو هدقتن الو انلع ىف صاخالو « قفاننو

 ! نيد الب ةفاظنو . . ةفاظن الب نيد

 امفرصتنىالسإلا أملا ىف ةئشانلا لايجألا مابفأ كاب رتىتلا ةروصلا ىه كالت

 ! مالسإلا نع

 یضالل نرقلا لالخ ديبج دج لذب امإو . . ًايئاقلت هنع فرصنتال یهو

 . . ةجيتنلا هذه ىلإ لوصول نرقلا اذه ىف لذبي لازب امو هلک

 « مذیمالت » مم هفقلت مث .. نوقرشتسلار نورشبلا هلذب ديه دهج

 نوامالو « امتاذ ةناوطسالا نوددرب اوذخأف ء ىعالسإلا قرشلا ىف (!) نوماسملا

 « قاتلا » هذه نيب طب رلا ىلإ ةئشانلا لايجألا ناهذأ ىف اواصيل اهديدرت نم

 . . ةبولطملا ةجيتنلا ىلإ لصنل . . ة رهاظلا
۹۳ 



 لیلد .. رخأتم ىمجر مالسإلا نإ نولوقي اوناک ءدب یذ ًٴیداب نورشبلا
 ةراضلا ليلدب .. ةرضحتم ةيمدقت ةيحيسلاو . هلعأ ىلع ةميخلا ةيمجرلاو رخأتلا

 . عيسا برغلا ىف دوجوملا مدقتلاو
 « ىياملا » ثحبلا حوسم اوسبل مهنم ةيقب مهو ] مهراثآ ىلع نوقرشتسلاو

 مالسإلا ىف نماك ةيمجرلاو رخأتلا رس نإ اولاق [ ريشبتلا حوسم اهءارو اونخي
 دماج هنأل « رخأتلاو طاطحالا ىلإ هله داق ىلا س هتاذ - وہف . هناذ

 مدعو لهملا ىلإ وعدي هنإ اضيأ نولوقي ملعلو ] ! ررطتلاب حميالو روطتيال
 [ 1! ةوقلا بابسأب ذخألا

 ةفاحصلاو ركسفلا « ةداق » نم . . « نيلسلا » نم مذيمالت ءاج م

 . . رخأتلا دمالا ىمجرلا ندلا اذه ملامت يفت م: نولوقي ةسايسلاو بدألاو

 .ناطلسلاو مدقتلاو ةوقلاو علا لانن یکل ابروآ لٹم حیصن یکسل ۔ رضحت کل

 ماعلا ىف ةثشانلا لايجألا سوفت فالك ةماسلا تاءاحإلا كلت تقتلاو

 ابروأو نول انتأل نو رخأتم نحن : ةنيعم ةحيتن ىلإ ىدؤتل « ىالسإلا

 ! ةملسم تسيل امثال ةرضحتم

 دقخ . . ةرشابلا نب رشبلا لاوقأ قفألا نم تفتخاو ةرود نمزا راد مت
 ةوغدلاب «نيماسللا » مهذیمالتمايق ىلإ اونًأمطا نأ دعب رشابملا لمعلا نع اوبجتحا
 قيرط نع اممضوب اوحوأ يتلا ةيميلعتلا ةلودلا ةسايس ىلإ اونأمطاو ء مهنم الدب
 يش ةغانلا ملت ال ةسايس . . هيجوتلاو جلا ديلاقم هديب ناك ىذلا رامتسالا
 .. قحادلا امقوفتو اتراضحو ارو هتم الدب میاعت اع إو :؛ مالسإلا ةقيقح نع
 مومسلا اهريثأت ممافأ ىلإ برست مالسإلا لوح تاهمش كلذک ٣ ملت 9

 نم هثدحت امو ةيبنجألا سرادملا رود ىلإ كرذك اونأمطاو . یعوآ رغب وأ یول
 «ةراضم لا » و ابروأ ىلإ ميقانعأ ىلو ٠ نيالا دئاقع ملمع ف ةماس را

 م اومبعب قس مېمیخضتو مذيمالت رييكتت ىلإ ًاريخأ اوأبطاو ٠٠ ةيبررألا
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 .. هيجوتلا كلذ تيبشل ىنكيأم ناطاسلانم مهيد يأ ف حبصي و هيجوتلاو ركقلا ةداق

 ىلا «مالسإلا ىلع ةرشابملا نيقرشتسا ةلحح قفألا نم كلذك تفتخاو

 نيقرشتسملل رهف ذإ« رشع مساتلا نرةلا نم ىناثلا فصنلا ىف اهدشأ ىلع تناك

 نم نيلسلا تظقيأ ذإ « بولطملا ضرغلا سكع ىلإ تدأ انآ ةيلمسلا ةب رجتلاب

 تربظف . مالسإلا نع عاقدلا ىلإ ميمالقأو موقعو مرعاشم تېجوو ۽ مئابس

 مافع رطخ اذه ىف ناكر . مالسإلا نع عفادت تاثم وأ بثكلا نم تارشع

 قرشتسلا ه حرص رطخ . قارشتسالا ةكرح ءارو نم دوشنلا فدملا ىلع
 رصاعلا خيراتلا ىف مالسإلا » هباتك ىف « ثيم لوتناك درفلو » رصاعلا

»1slam ia Modern Historyکر طا نإ : هنانک ی ناکم نمراک أ ىفلوقيثيح  

 تناك ء نالا دقن ىلإ تحن ىتاو « نوررحتملا باتكلا اهداق ىتلا ةررحتلا

 تلاح دق مالسإلا نع « عافدلا » ةكرح نأ الو . ةبيط ارام ىلؤت نأب ةليفك

 ! ! راملا هذه نود

 نم الدب مومسال رعاشلا مونت « ثبخأ ةليسو ىلإ نوقرشتساا هجا تاذا
 هقح هلاطعإو « هميفعتو مالسإلا ديجمتب ءدبلا ىهو « لثالا رطخلل امظقوت نأ

 ةا تنأمطاو , عدلا ىلع للا یراقلا باصعأ تخرتسا اذإ یت « فصلا

 ملا هل سد ٠ كاذ وأ قرشتسلا اذه ىف « ! ىلا ريمضلاو دصقلا ةهازن » ىلإ

 ؛ كيكشتلاو هيوشتلا نم ءاشي ام ديجملاو جدلا لالخ ىف عضوو « لسملا ىف

 مالا نأ س حرعتلا لب س ءاعإلا .. ٤ ! ديك ألا هل اوعشم ىلإ ناطموقو

 « مدقتلا ليبس ىف ةبقع وهف مويلا امأ ! نامز مايأ ًايمدقتو ًامفانو اظع ناك

 بتك لك رظنا ] ءىش لک یف برفلا لئاسوب ذخألاب الإ مدقتلا اذه لاجالو
 ةثيدلا تاعالا » ٠ بج » باتك ةصاخ ةفصب و ! نب رصامملا نيقرشتسلا

 مالسإلا د موابینورج » پاتو « Modern Trends in Islam مالسال'

 | » Ilam in Moder History a dl ٹیم باک
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 ىلا یه « ةديدج ةوعد قفألا ىف ترظو ةيناثلاو ىلوألا ةلجلا تفتخا

 « ! نيملسلل » نم نيصلخلا « ذيمالتلا » كثلوأ دي ىلع « مويلا ىتح عاق لازت ام

 ! ةنيدتم تسيل ىهو ١ ٠ ةمدقتم مويلا ابروأ نإ
 ! ناطاسلاو ةوقلا ىلإ تاصوو ترضحتو تمدقتف ًابناج نيدلا تحرط دقل

 (!) نونيدتم نحو

 ! نورخأتم هتاذ تقولا یو
 ابرو تلف اک س اننید فبل . . عوقلا قيرطلا كلسن نأ ىنبنيف

 رفكن نأ ىرورضلا نم سالو ! ناطلسلاو ةوقلا ىلإ لصنو رضحتنو مدقتتف
 ميجا عقاوب ةقالع هل ام لك نع نبدلا لصف ىلإ عراسن نأ بج امنإ ! دحلنو
 ! ةايلا عقاوو

 !!رامتسالاو قارشتسالاو ريشبتلا اممضو ىلا املك مومسلا ةصالخ ىه كاتو

#K « 

 نم نينرف تقرفتسا ىتلا ةلي وطلا ةصقلا هذه نع رظنلا ضغب . . نكىلو
 نكملاو ةوقلا مقاو : هبابسأ نیبت یفبنی اسوم ًاعقاو كانه نإف « نامزا
 رظنلا فرصب ] ةيمويلا تالماعلل ىف برملا ىف ةب ونعمل او ةيسلا « ةفاظنلا و
 ةي ونملاو ةيسملا « ةراذقلا » و فلخيتلاو فعضلا عئاقوو [ ! سنا نوئش نع
 تروثش ىف یقتلللا داسفلا راشقنا ىلإ ةفاضإلاب ] « ىالسإلا » قرشلا ىف
 [1! سلا

 حضتتو «اتقیتح لع انناهذأ ىف ةيضقلا حضتتل ء هبابسأ نيبت نبني عقأو اذه
 ةيقيقحلا الال تدقف الإو ٠ ٠ عقارلا نيب و اماك اهانمدقىلا تامدقلا نيب ةلصلا
 ! عوضوم تاذ ريغ تعبصأو
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 ! ةللضم ةقيقح . . عقاولااذه

 الب ةفاظنو [ قرشلا ىف ] ةفاظن الب نيد كانه : لوقي ةقيقلا هذه رهاظو

 [٠ برغلا ف ]ند

 ' كلذك سل ةقيقلا نطابو

 . ٠ ٠ راتلا وه عجرملاو

 مال ايلا 4 ال نيدلا نأ ىنعم . . ةنيدتم تسل مولا ابروأ نإ

 کالو ء یلمتلا 2 الو « ةسايسلاو داصتقالا کم الو « عملا عقاو
 هيجوتلا

 سالا رءاشم ىلع رطیسب دق - اذع ادع اف ناک نو . ساناا ی رکا

 رتل ىف . . وأ نيددنلا نم سدقب لانتحالا وأ ء ةسينكلا لخاد ىف تاظل

 ! ! ريطاسألا ضمبب

 . . نورق لبق ثالذک نکن م كش نود اکو

 . . دشأ ةايحل امميج ولو « خسرأ سوفنلا ىف ةديقملا تناك موب

. ةملكسلا ىنعم لكب ةيحيسم مايألا نم موي ىف ابروأ نك مامرو
 دقق 

 ةقيع بساور = ةيحيسملا ةرشقلا تح = ىدروألا ريشلا قاعأ ىف تا
 بلاوج ناهجوب « نيينثولا ةينامورلا ةراضلاو ےدقا ىانويلا ركفلا راثآ نم

الاذه نكتو . . ىعو ريب وأ ىعوب ةيبروألا ةايملا نم
 ةديقلا نأ ىفتي

 . ىطسولا نورقلا ىف ةبلاغفلا ىه تناك ةيحيسلا

 : ةدع بابسأل مهتسينكب سائلا قاض مث

 روشعلاو تاواتإلا سانا ىلع ضرفت ةماغ ةيغاط ة وق ةسيدكلا تناك

 . ًارسع مرمأ نم مہقهرتو

 ٠ نردلا لاجرا لذملا ع وضحلا مباع ضرفت تناكو

 تبثأ اذإف ءال ةلك هنأ مساب «ةفيزم « ةيلع » اراكسفأ مملعضرفتو

اك مهب ذعتو ءاملعلا قرح ةسينكلا تحار امہذک یراغنلاو یی رجلا للا
 تعض 
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 یف اہتیرظن ىلع اوقفاوی م مہنأل ونوړب ونادروج و ویلیلاجو سوکینرپوکب
 . نوكلا نم اهزكر مو ضرألا لكش

 ةيهال ةيرخبس ىلإ نيدلا لوحت ىلا نارفنلا كوكص ةلزهم كلاذ بناج ىلإ
 ميرذلا قلما داسنلا كاذکو . « هتسادقو هتیدج نم ًاریثکه نع عزو « ةمخض
 فعي ام « نابهرلاا حوسم ءارو نیراستم !٩ نیدلا لاجر » هسرامب ناک ی ذلا

 ! ندا بادهأب كاسمتلا ريغ ىداملا د رفلا هنع

 نم نيدلا لزعو . . سائلا ةايحو نيدلا نيب ااصفنا ثدحأ كلذ لک
 . نادجولا لخاد ىلإ ىلا مقالا

 .ةروطلناةياغف را آ هيلع تبترت ةيبروألا ةايللاىف مخض ثداح ثدح م
 . ةيبياصلا بورا وهو

 برح لک ف - نویحیسلا - نوي روألا امف مزہ |یلا بورما كلت یقف
 دال: احم ىلإ نويبرفلا كثلوأ ظقيت تالذك ةمساحلا ةياا فو « ابيرقت
 دب الو « ةركسلا ةعرلا ىلإ مهب تدأ تالالتخاو ءاطخأ مہنایح یف نوکی نآ
 .راصتنالا نم مهنكم ام ةوقلاو ةمالسلا بابأ نم نيالا ةايح ىف نوكي نأ

 . لاج لك ىف . . ةيب روألا « ةضهنلا » تالوت ةظقيلا هذه نمو

 .خلا.. ةيحورو ةي ركفو « ةيداصشقاو ؛ ةيسايسو ؛ ةي اتجاو « ةيماع ةبضهن
 « ثيدملا املا ىلع (')ةيبرعلا ةراضملا هب تداج ام م لا ناک دقل »

 ىف برملا ةفاقث اهتدلو ىقلا ةيرقبعلا نإ . . جضنلا ةثيطب تناك رامن نکلو
 ةراضملا ىللت ءافتخا ىلع ليوط تقو دعي الإ اہناوفنع یف ضن | « اینابسأ
 . ةايلا ابروأ ىلإ دامأ ىذلا وه هدحو للا نکی و . ماللظلا بحس ءارو

 روک اب تشب ةيمالسإلا ةراضللا تارنؤم نم ةريثك ىرخأ تارنؤم نإ لب
 اون نم ةدحاو ةيحان ةن سيل هنأ نم مرا ىلع هنإق ةي روألا ةايلا ىلإ امتعشأ

 . باتكىلا اذه نم ٠۴٠١ ص ةشماملا مجار (۱)
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 ةيمالسإلا ةفالا تارلؤم ىلإ املصأ عاجرإ نكميو الإ ىبروألا راهدزالا

 « نوک ام مأو « نوكت ام حضوأ دجوت تارا هذه نإف « ةعطاق ةروصب

 ىفو « ةتباث ةزياتم ةوق نم ثيدحملا ملاعلل ام نوكست ىتلا ةقاطلا تالت ةأشن ىئ

 . « ىلعلا ثحبلا حورو < ةيعيبطلا مولملا ىف ىأ : هراهدزال ىوقلا ردصلا

 ] » Making of Fumavity ةailnنإإا ءائب » باتک یف تلوفب ر |

 نم اذه امو - ىلعلا ثحبلا حورو « مواملاب لجرلا ماها نم مرا ىلعو

 هنا یهو یدم عسوألا ةةيقلسأ لفغي م هنإف - ةرصاعملا ةيبروألا ةضمنلا ىف ةلالد

 الص عاجرإ نكي الإ إ یروألا راهدزالا ىحاون نم ةدحاو ةيحان ةم سيل »

 . « ةعطاق ةروصب ةيمالسإلا ةفاقثلا تارام ىلإ

 . خيراتلا توحم الوت كاذف . . نأشلا اذه ىف ليصفتلا لاج انه سلو

 ابروأ تجو ىتلا ىه ةيبيلصلا بورما نإ ديدش زاحمإ ىف لوقن انكللو

 _ لٹمدت یعاطقإ اہ الک ج تايعاطقإ تناك ن أ دمب « ةمألا » ماظن ءاشنإ ىلإ

 ..ضرألا ىف سانلا ديدتسب و « ةذيفنتلاو ةيئاضقلاو ةيعي رشتلا ةطاسلا هصخسش ىف

 ةدحوم ةيزكر م ةموكح اہک «ةمأ» یالسإلا مالا ىف نوینیلصلا دجو دقو

 ىلإ ماظنلا اذه اواقنف .. ةيوسلاب میا لع قبطي دحاو نوناق اپہف یرسیو

 ىعاطقإلا ماضنلا ممم و . تايعاطقإ تناك نأ دعب الردو امآ ت راصف مدالب

 . نيماسلاك ارارحأ اوريصیل ضرألا ديبع ررحتو

 ةيمالس إلاةناثلاو سالسإلا ر كلاب كاكتحالا نم اهالت امو ةيبيلصلا بورحملاو

 . ابروأ ىف نشلاكو رول نتراماهب ماقا « ةسيدكلاىلع ةينيدلاةروشلاىلإ تدأىتلاىه

 انجالا انب نمو یریکسلا ةيربرحتلا تاكرحلا ىلإ ثدأ ىلا تالذك یهو

 . . ناسنإلا قوقح نالعإو اتراك

 دقف .ةيبروألا قالخألا ىف ريك رثأ تاذ _ كلذ بناج ىلإ - تناکر
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 میقالخأ ن م ًارثك - نيرفاظلا - نيماسلا نع - نومزنألا - نويبياصلا ذخأ

 ففعتو ةدومو باحتو طبارتو كساعو صالخإو ةنامأو قدص نم ةيصخشلا

 ناک فيكن ور - ماشاف نیما ملا عم مهتماقإ ءاتث أف - اوناکد قو .. ایاندلانع

 دحسملا ىلإ بهذي و اح وفم - هرجتم كرتي ةالصلا تقو ءاج اذ ذإ لس ارجاتلا

 « ريبكتلا ريغصلا مرح ے یک نوربو | قراس امقرسی الف دومی م هتضیرف یدؤي
 . عيتجما عقاو فوأ ماب ةيحتلاب ءاوس سانلا نيب « مالسلا » یشفتپ فیکو

 نک ‹ ایف صالخإلاو ماعا ماقتإ و عيانملا باعيصأ ةقد نور اوناک اک

 ! داعيملا طبضي و ىي و دعي « لوألا هلام سأر لسا رجاتلا « ةمض » تٹتناک

 ىريكىلا ةيملعلا ةكر ملا بناج ىلإ ةيب روألا ةايملا ترثأت املك رومألا ذهب
 قرم لا سرادمو سلدنألا سرادم نم ىيرجتلا بهذا لاقتنا نم تأشن ىتا

 .. ىلروألا برفلا ىلإ
 ىالسإو ىحسيسمىيد لصأ تاذ ةيبررألا قالخألا نأ رمألا اذه ةصالخو

 TTT TTT ! ءاوسلا ىلع
 اهات رك ذ ىتلابابس الل .. ابروأ ىف ةايملاو نيدلانيبةوغ با تمقو دقلو ٠

 ىف امتورذ تاصو ىح نورق ةعضب تقرغتسا ةئيطب ةيجردت ةوفج تاکو
 . نيرشعلا نرقلا ةيادبو رشع مساتلا نرقلا ةياهن

 ! ایما ینةعفانلا قلا لکن ع هواصفو ؛نیدال سانلار كنت ةوغلا هذه ءانثأ فو
 لب . . ىنبدال ساسأ ىلع مواملا ءايحإ ةكرح تأشنف . . ٍلملا ںع ہواصف

 . نيدلل ةضهانم سسأ ىلع
 ىيدال ساسأ ىلع ثيدملا ىعايجالا ولا ءا .. ممتجملا نع هواصفو
 نيدلل ةيداعم سسأ ىلع نكي م نإ ()

 ! قالخألا نع هواصفو
 اهذخأت نأ ىرورضلا نم سيل نكلو ٠ مف ةليج قالخألا نإ : اولاق
¥ 



 « لقعلا » نم وأ « مقالا » نم دمتسن « اهتاذب ةمباق امامجيتلف نيدلا ملامت نم

 ىف لحد الو | !نيدلا الإ نيعم ىأ نموأ . « ىعاتجالا ريمضلا » نم وأ

 [ ! نيطايشلا هيج وتب ًايئان الع اوضق هذبف . . ةيسنملا قالخألا نأشلا اذه

 ! نيدلا ناونع ريغب نكسل . . قالخأ ابروأل تيقب اذكمو

 نيالا نيب طقف لصفت ) ثيحب فشعلاو ةدشلا نم ةوفطلأ تناك دقو

 نيدلا نيب طبر ىأ !وطب رب نأ نم ًاريفنت سالا ترف دق لب « قتالخألاو

 ىلإ لب ٠ . قالطإلا ىلع امنيب طبار دوجو راكتنإ ىلإ لب . . قالخألاو

 نإ الإ اطورق مدعو « نبدلا بوث سبلت تناك نإ الخلا ضفر ىلع رارصإلا

 1 داصرملاب هل ةفقاو نيدلا نع ةلوصفم تناك

 .نيدلاب امطبر نم راذح راذح نكلو .. قالخأ ال نوكتتنأ بج ٠ م

 !نييذيدال لبق نم انحبصأ اک 1 نيیقالخأ ال ان رصو اعجاب کل اهاكر ت الإو

 «قالخألا » شقانت ةدوجولاك « بهاذم» ازت ريفنتلاو ر ذحتلا ىف ةدايزو

 هار امو .. وخ وهف اریخ «انا» هارآ اف ! یتدلخاال : لوقتو « ادبلا ثیح نم

 ! رش وهف ارش
eo 

 ! « روطتلا » یف ةلحرم هذه نكلو

 ةريفص ةمقر ىلإ نورظني نيذلا م دبألا ىلإ موقت نأ نكمب اهن نونظب نىذلاو

ةعاسلا ىف تاعالا برقع ىلإ نورظني نبذلا ! خراتلانم
 نولوقب م" یئاقد عضب 

 ! ےریالو هناکم نم كرحتيال هنإ

 نزا نم ة راف تيقب ~ ىي دلا نيماانم ةعبانلا ةي رولا قداخألا تير دهل

 . نيدلأ ناونع ريغب ؛ ةيتاذلا عفدلا ةوقب يسن « ىلصألا امنيمم نع ةلصفنم ىهو

 . . ةماقتسا ىلع لمات « قالخألا « ةفيظن » نمزلا نم ةرتف ابروأ تاظ

 امالك كل لوقيال . ةدرفلا ةيمويلا تالماعملا ىف كشغيالو ىبرغلا كعدخال
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 ... هفلخم و دولا كيطعيال .ةروزلا ةماضبلا ثل مدقيال . رخ آ ًامالک دصقبو

 ! ةسايسلا ىف الإ

 ..ةسايسلاببرفلا ىلع اوجتحال :-- ىمالسإلا قرشلا ىف انه -سانلا لاقو
 قالخألا طبضلاب امنإ ٠. ىصخشلا لمامتلا ىلإ او راطنا نكلو ! ةعدخ ةسايسلاف

 « هب رشتيف لفطلا هيلع ىلرب . ىلع مقاو كانه امكسلو ! مالسإلل امن وسنت ىتلا
 امالسإلا مساب اہنومدقت یلاک تایرظن تسیل اإ :| ! هنوصیف ممتجلا هیاع یریو

 لفطلا ةيبرتل بئاد دہج اہہف ل اذ ةه هب وب رت ی “اتا اق ابنإ | ظعاوم تسل

 مقاولاو « ةسردملا ف نوسردملاو <« لزم ا ىف هادلاو اهیلع هيب رس . زر . هدلوم لغم امیلع
 . لصأتتف .. محملا ف ىجراطا

 دهاشيالف بألا الو لفطلا مامأ مالا بذكتتال ٠٠ ةودق امهتاذب نادلاولا

 م . ةرسألا ىف دوجوملا عقاولا نم قدصلا دوعتيف . هي هينيع مامأ بذكسلا لفلطلا

 دجيف عمتجمال جش . سردملا الوةسردملا هياع بذكر الف ةسردملا ىلإ بهذي

 . بذكي ال اقداص ًاشنيف . . ةقيقج قفدصلا

 سانلاالو . سرد االوةسردملا الو . بألا الو مالا شفتال . كلذكةنامألاو

 . مقاولانم دیصر تاذ ةقيقح .. ةقيقح لفطلا سفن ةن ىف ةنامألا حببصتف تف . ممتا یف

 . كولسلا باذآ لك تلذكو
 . « ىالسإلا » قرشلایف اهدقتفن تلا « لئاضفلا » لك أشنت ةروصلاهذهمو

 ! ةينيد ظعاومو ءاوخ نح انيدلو ةقيقح كانه اهنإ

 ماب اميلإ ظن انه نحو ! حعافتو . . نیلا ساب ال امنومنصی تلاته مو
 ! حجبت الف . ندا

 . . ةيضقلا نم رهاظاا هجولا وه اذه . . اقح

 دعب او . . ! « روطتلا » لحارم نم ةاحرم تلق اك هذه نكسلو
 ! ةيمشلا ٠ . امجاتن
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 ؟تراصفيكف.نيدلا نيمم . ىلصألاا منيم نع برغلا ف قالخألا تمان اد

 ! ققالخأ ساسأ ريغ ىلع ءدب ىذ "داب ةسايسلا تاق

 ىلع ىابملاصل عرشت كح ىنلا ٠ ةقبطلا» تراص ٠٠ لخادلا ىف

 ةيمثح هذه نأ كانه داصعقالاو ةسايسلا « ءاملع » نظر . تاقبطلا ةيقب باسح

 نيح ةيمتح حبصت امكللو . عقاولا ىف ةيداصتقا ةيمتح تسيلو ! « ةيداصتقا »

 ناك نيحو ! قالخأ الب ةسايسلا حبصتف . . نيدلا ”ىدابم نع ةسايساا لصفنت

 ناک اإ و . ابا ع رشت ةك اح ةقبط كانه نك ل نيمادم نوملسأا

 ! ميجا نيب ةلادملاب ىضقت ىلا نيدلا “ىدابم نوذغني ماكا

 ابصن و اشو الايتحاو اعادخ اياك ةيبرفلا ةسايسلا تاك. . جراطا ینو

 نأ كانه داصتتالاو ةسايسلا «ءاملع » نظو ! ءامدلل ًاصاصتماو ًابصغو ةقرسو

 نع ةسايسلا لاصفنال ةيبتح ةحينت ىه اجو ! ةيداصتقا ةيمتح ًاضيأ هذه

تناك نيماسم نوماسملا ناك نيحو ! نيدلا "یدابم
 ىه ةيجراملا « ةسايسلا » 

 مقبلا ومو دومع ىلع نما لا ةظفاحو . ءاوس برملا ىو ملا یف ةنامألاو ىتدصلا

 «مالسإلاىلإ ةوعدلا » هباتك ىن دلونرأ .و . ت » لوقي ! خراتلا ىف للا برضم

 كلذ ٠ : [ ةيب رملا ةمج رتلانم ه۸ ص« ني رخآو نح مهارإ نح ةمجرت ]

 ةرواجلا ندملا ىلاهأ ضعب مم ةديبع وأ اممريأ ىنلا ةدهاعملا ىف لحس نأ ثدح

 ةديبع وأ لع ابف .. :٠ لاق مل ءالفالإو ةب زج لا افلف ك اتسم نإف : ةر

 ةح وتلا ندملا لامع ىلإ بتك ( هتب راحل لفرح زپجتب یأ ) كاذب برها دئاق

 ىلإ بعكو ؛ ندا هذه نم ةبزجلا نم جام مهیلع اودرپ ناب مرمأب ماشلا یف

 ٠ عوجا نم انا عمجام اننلب هنأل كلاومأ يلع انددر اإ : لوقي سانلا

اذ ىلع ردقف ال انإ و « كمع نأ انيلع طرتعا دق كنإو
 مکیلعانددر دقو . ك

EEاعا ى اا ا لا ا  
ب هل رمن نإ انن انبتكامو طرشلا ىلع ركل نعأو . كم انذخأام

 م

 1 مالسإلا وه اذهو
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 نإ كانو انه سانلا لاقو 1 قالخألا نع ىسنإلا كواسلا لصفنا م
 ! ءروطت : اذه

 . لالحا وه امنإ و « اروطت » سيل هنأ ةقباسلا لوصنلا لك ىف انيب دقو
 ةيحابإلاو ىسنجلا طوبملا راثآ نم لبق نم هانلقام انه ديمن نأ جاتح الو
 ىلا « نيرشعلا نرقلا ةدامش اذه یانیفکیف . . یارفلا ممتا یف ةينا ويلا
 ىإ . «قالخألا » كلت طاطحلا نم ايف اوكشو ء مهسضنأ نويبرغلا اهب ىلدأ
 ىف قالخألا لاصفتا نم ةثشانلا « ةرمتسلا « روطتلا » ةكرح زربن نأ انينعي
 دعب اهتم زج داسفلا لمشي فيكو . نيدلا نيعم . . ىلصألا اهنيعم نع برغل
 ! نيملا كلذ نع تاصفنا امنأ وه . . دحاو ببسل . . ءزج

 نوتش ىف قلحلا داسفلا اذه نأ . . كانهو انه سانلا راصبأ غيزب ىذلا نإ
 دنعفقو دق - نيدلا يهافم نع ةيقلللا ىهافلا داعتبا نم اشن ىذلا - سنجلا

 اذه مادام = نذإ اتیلع اذا ! قالخألا نوش ةيقب ىلإ رسي لو ؛دحلا اذه
 ىذلا داسنلا اذه حيبن نأ انيلع اذام ٠ «! تح » ًاروطت س داسفلا همسنلو
 تلازام ىقلحلا نايكللا ةيقب تماد ام « ههجو ىف فقن وأ همرقن نأ ميطتسن نل
 !؟ ءوسلا هسسم | ًاقيظنو اهقتسم لماعتلاو « ةميلس

 انسيياقم ] سنجلا نأش ىف ايقاخ نالحنم برفلا ىف ةاعفلاو باشلا نإ
 . عادخ الو بذک الو . شغال . لماعتلا ىفيظن الاز ام اممتكلو [ ! نح
 مانيراجوا رسخم اذا . . ناقتإ و لمعلا ف صالخإد ٠ ريمضلاو للا ىف ةماقتساو
 ! ؟ نيدلا ىلإ عوج رلا یوعد نم بسکنن اذامو

 ! نم رشعلا نرقلا ةداہش ىلإ دوعن . . اذه یف تح

 ! ؟ مولا برغلا یف ءیشانلا ليما یف « قالخألا » یه نأ
 . نويفألاو شيش | تاباصعو . . مارجإلاوققرسلاو بلاو فعلا تاباصع

 ! ؟ قالخألا یه هذه له
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 ءانزلا ةمم رج ىف تاجوزلا وأ جاوزألا عقوت ىلا « قالطلا رست تاباصع

 .بابسألا مدقيوفالطعلا بلطينأرخآلا فرطلاىلع رسيتل « نيسبلتم م طبضت م

 !؟ قالخألا ىه هذه له . . نوماحمو ءابطأ اهب موقي ىتلاو

 له .. ىجا ذوذشلا ةيبلت لباقم اممادعأل ةيركسملا ةلودلا رارسأ عیب

 ! ؟ قالخألا ىه هذه
 ! راف ألا هيلإ تملي الو ممتجم لک یف دج وي ام «ةيدرف تالاح» تسيل اهنإ

 ! امت روطخ ىلإ هبنتو . امققحمو اهسرددل تارتما اه ممتجت ةيعانجا ةرهاظ امنإ

 ! دایدزالا یئ ةذخآ یھ . م

 : برفلا ىف لاثمألا برضم تناك ی تلا ..ًادج « ةطيسبلا » قالخألا تح

 ىتح ! بوكر ا ةرجأ عفد نم « غيوزتلا» مدعو سيوتألاو مارتلا ىف «ةنامألاد

 ! املا و امم برہب اروا یف “یشانلا لیجلا راص ! هذه

 ! برا رثأ اذه . . اولاق

 عيتجل ةبلافلا ةروصلا - دعب - تسيل هذه نإ اةحو ! تاك ناکام رو

 . الالد انهسو . اہتروطخ انه نمو .. دایدزالایلإ امقیرط یناہنکلو ! ىرغلا

 ! برملا تسل ! الک

 ىف لوألا نرقلا فصن شاع دقلو . . ةج ابورح ىمالسإلا ماعلا ضاخ دق

 ىلا ةرتفلا وه تاذلاب اذه نرقلا تبت ناك نقف فذ معو! رافت ال ةمناد برح

لا دونج هتتطو ناکم لکی ف ترشتناو « مالسإلا قالخأ اف تخسر
 ! مالسإ

 اهنيعم نع قالخألا لصف وه ! نيدلا نع داعتبالا وه امن إ ! برملا تسيل

 ._ !هاوسام نيم ال ىذا ىلصألا

 نأ نوعيطتسي مآ اونظ نیح ةرکام ةميدخ برغلا ف سالا عد دقل

 موق قلخ ىلع اواظبو « نیحجات اولظب م ء نیدلا نع ًاديعب اواظب
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 !؟ لزم لعس اناا تبث فيك ! تبثتال .. «روطتلا»لحارم نم ةلحرم اہنإ

 . « قالخألا » ةيقب مث . سنجلا نوثش مث ٠ ةسايسلاب داسفلا أدب دل

 ! نوكلالك ىف ةديحولا ةيمتملا ىه هللا ةنسو ! هللا ةنس اهمأل .. ةيمتح ةحييتن

 ققرشلا ىف سالا راصب أ غبزت ىتلا مدقتلاو دوعصلاو كساملاو ةوقلا رهاظمو

 ءىش یأ یف هلا نوناق نع اودشبپ نأ نوعیطتسي مهنا نوبسیف « برفلا فو
 . . ىدينك لأسفلو ! ةركام ةعادخ رهاظلا هن . . نيحجان اوللظی مت

 ! فوشورخ لأنو

 اهو ! ايسورو اكيرمأ لبةتسم ىلع ىلالا لالعلالا ةجيتن نايشخم امهنإ
 نارصبي . . دلا دشأ ناداج اه اإ . . نيلزاه اسيلو . نريغص نيلفط اسيل

 . نويروطتلا نويمدقتلا . . نوفيرملا باتكلا انه هرصمب الام

 اديسصر كلم لاز ام هنأل . . ةلئاهو ةرابج ةيقيقح ةوق المي برفلا نإ

 نيح س هنكلو . . نيدلا نم ةدمتسم اهلصأ ىف تناك ىلا « قالخألا » نم

 دملا ىلإ طوبملا لصوو . لاج لكىن . . طبهب أدب  نيدلا نيعم نع اهاصف
 . فوشرخو ىدينك ناسا ىلع ةحيصلا قلطأ ىذلا . . رطحلاب رذنما

 ! ٽاونس وأ مای یف ادغ برغلا راهن نلو

 ! لايجألاب ساقت اإ و ؛ تاونسلاو مايألاب مألا راعأ ساقتا

 ! لايجألا لالخ نم طباملا طحئاو دعاصلا طلا حضتي نكسلو

 اذه ةروص حضوأىف لوقت اهلإ ! باوجلا ال مدقت نيرشملا نرقلا ةدامشو

 ! رادحمالل هقیرط یف ليما

 م ٠٠ قالزلالا لحارم نم ةلحرم ىه اإ !! نيدالب ةفاظنأل . الك

 لایجأ یف .. دیدش ءطب یف قلت مألا نأل « ةلماكلا ةراذقلا ىلإ دمب لصت
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 ! كانه سانلا كلذب دهشو ٠٠ ققلزمملا ىلع طوبملا ىف برفلا أدب دقو

 ! نيماسم انساف .٠ نحت امأ

 ! ةلطاب ٠۰ نوماسم اننأب یوعد لک

 1؟ نوما امنكسي «ناك »ىلا ضرألافائاتکسب نوماس !؟ انئامسأب نوماس

 !؟ مالسإلا هك انيف اذام ! ؟ مالسإلا نم نحت نبأ

 فیکف ۰ یدرفلا انکواس الو ۰ هلک انتایح عقاو کال مالسإلا

 !؟ نیسم نوکن

 نیک هيف تدب « ؟ نولسم نحن له » هتیمس الماک اباتک تبتک دقلو
 ! باتكلا اذه ىفانه هديعأ نآ جاتحأ امو . هاتيفاجو مالسإلا نع اندعب

 ىف ناسنإ لك اهعجار, نأ ميطتسي تلا ةيميدبلا هذه لوقأ طقف ىنكلو

 ! ؟ مالسإلا هكحم انيف اذام : هسفت

 ةروص ىف . «تادابع» ةروص ىف ةيمالسإلا ةديقعلا نم ةيقابلا ةيقبلا كلت نإ

 ! امالسإ تسيل ! ا. . ٩ روربم جح » و « ځاسمو ةالصو موص

 نما نمرإلا نكلو برغل او قرشا لبق کهوجو اولوت نآربلا سل »

 ىوذ هبح ىلع لالا ىلآو « نييضلاو باتكلاو ةكساللاو رخآلا مويلاو هللب
 ةالملا ماقأو ٠ باقا فو نيلئاسلاو ليبسلا نباو نيك اسلاو ىاتيلاو ىبرقلا
 نیحو ءارضلاو ءاسأبلا ىف نیرباصلاو « اودهاع اذإ مدهمب نوفولاو ةاكرلا ىلآو

 نونمؤيال كبرو الف » ()« نوقتلا م كئلوأو . اوقدص نيذلا كثلرأ . سأبلا

 اوماسیو تدضق ام اجرح مشا اود ال مث مہنپ رچش اف كوکحم یتح

 . 6 الس

 ]٠٠[ ءاسضلا ةروس )١( [۱۷۷] ةرقلا روس (۱)
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 . ممتجلا نوئش لك . لمع لكو ةظم لك ىف نيماسم نوكن نأوه مالسإلا
 . . ىمخشلا كولسلا لك . ىدرفلا لمامتلا لك . ايلا نوثش لك

 . نيماسمب انسلف الإو

 انداصتقأو ؟ انعمتو انمقاوو ؛ انكولسو انقالخأ مالسإلا e نأ مالسإلا

 . نيسم انساف الإ و . . انتسايسو

 .. نوشاشغ نوعداخم .. نوقفانم نوباذک .. نوفلخیتم فاعض نحو

 ! اقالخآ یف الو انعقاو یف هلک ت لذ نم ءیش نکی ل . . نیماسم انک مویو

 تاماك ةيبرت تناك اإ ! نيدلا ماب اظعو ذثموي « قالخألا » نكست لو

 ء هدلاو ىف امتودق دجمو « هدلوم ذنم لفطلا اميلع اشي ةيبرت . نيدلا لظ ىف

 . ممشجلا ىف یمقارلا اهدیصرو
 ! . . ليوطلا ىدملا ىف مالسإلا نع انفرحا اتنكسلو

 ةدحاو رح نإ ! برفلا نع عفادأ وأ مالسإلا نع مادآ نأ انه یب امو

 تح ٠ . لاج لك ىف ءاتدسفأ ام ىبرغلا عمتجلا نم اتدسفأ نيتقحالتم نيبرح وأ

 نم افونص قال دق ىمالسإلا ماعلاو ! برغل اهب رخافي ناک یتا ةيدرفلا قالخألا

 ‹« نيقرشتسلاو نيرشبملاو نيرمعتسملاو نييبيلصلاو راتتلاو دوهبلا : تاليولا

 نم ءادعألاو « لخادلا نم ةافطلا ماكاو . نيقرشتسلاو نيرشبملا ذيمالتو

 | تالي ولا هذه لك دعب رايہنالاف ذخأ یتح .. ةنس فلآ اکساتم لظو .. جراخلا

 !نيدال وه اعإو . . ةفاظن الب انيد سيل لاح ىأ ىلع مويلا اندنع دوجوملاو
 ! نيدلا تاموقم لكو ء نيدلا يهاغم لک نع انفر حا دقق

 ! برغلا فارحاو افرا نيب سير قرف كانهف .. كلذ عمو
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 رسا

 سرارع اداتتا

 ةدع . . فارحمالا ىف دمألا انيلع لاطو ! انفرحاو . . برغلا فرحا دقل

 ! لاج

 نوكسمتسي ناولازب ام لقألا ىلع ممف . . برغلا نم ًاوسأ كشالو انلاحو

 ةيناثلابرلا دعب لالحالاو كاكفتلا ىلإ ابقي رط ىف تناك نإ و  لئاضف ةدمب

 ضعبپنوکستسپ ارلازام . امامت ىلع دعب كاکفتت م امنكلو . . صوصحلا ىلع

 بصنلاو شفلا نع دعب و قدصو ةماقتسا نم : لماعتلا ىف ةيدرفلا لئاضفلا

 اهبلع موقي ىتلا ةفلتخلا « تامظنتلا » ىف ةيعاجلا لئاضفلا ضعب و . لايتحالاو

 ىلا لمعي فظوملا وأ لماملاف ء ةصاخ ةفصب « لمعلا » ىو . . ىبرغلا ممتجنلا

 (ك أ وأ ةعاسابعوم ىف غلبت ةريصقلا ةحارلا نم تارتف عم ) ةيلاوتم تاعاس

 یف هلع نع لغاشتیالو « صصقلا صقي الو ؛ ثدحتي ال « صالخإ و لماكد ج

 ةوقلاو « ةيداملا » ةوقلا برغلا كالع هلك كلذ لجأ نمو . روصلا نم ةروص

 . مويلا اكسل ىتلا ةيميظنتلا ةوقلاو ةماعلا

 . لئاضف انیدل دعت ا نو

 مويلا هدلقن ىذلا برغلا لئاضفالو . . ةايصألا ةيمالسإلا نحت انلئاضفال

 ! ةرات دیبعلاکو ةرات دورفلاک

 ..ةيلوأ دعوانل متوأا صلخم وأ قدصن ىدرفلا انلمامت ىف نحال

 ىخارتنام ناعرسو «امبلع ةمناقلا ةطاسلا ىشخمام رادقم الإ كساب ادتامظنتالو

 « لسلا » ىف انلاحو ! تامظنتلا ككفعتام ناعرسو « ةطاسلاب ةكسمملا ديلا

 « صالخإ الو قدصال : ىدرفلا لماتلاو تايظتلا ىفانلاح وه « جاتإلا »و
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 ىذلارابلا قابسلا ةيلع ىف فلخعت كلذ لجأ نمو . جاتنإلا ةيلع ىلع ربص الو

 ! لالضلا ىف نممأو انفا رتا نم رطخأ مهفارحاف . كلذ عمو
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 ! ةقيقلا هذه قدصت نل ىلوألا ةلهوالو

 راهنیالمخضقالمعابر وأ نأىلع ىضاملا ليلا ىن ىياصلارامتسالا انابٴر دقف

 دورقلاك . . ديلقتلا ىف انقسنا كلذ لجأ نمو . . ةليضف هدنع نم ىنأي ام لكو
 «تاضوم» ىف . . «! عيلاقتلاو» تاهاغتلاو ىقلللا لالحالا ىف مان دلقف .. ديبملاو
 ىلع ربصلاو لمعلا ىلع ربصلا ىف مهدلقن ملو ءاوس راكفألا تاضومو نال

 ءدهلاو ةمملا ىلإ جاتح ايف « ةداسلا » نودلقي ال « ديبعلا » نال«

OTديبعلا بسانت ىلا ء . ءايشألا  ! 

 « رامتسالا ةرطيس نم اتررحت ادنإ هل لوقت انللظ ديدج ليج دلو مت
 رهاظم ضمب و ةوقلا رهاظم ضعب لعفلاب ليجلا اذه سلو . . « ةداس » انرصو

 « زيي نود اهلك ةيبرذلا ةايلا لاسو ذخأن اأ هينيمب ىأر هنكسلو .. ةدايسلا

 ..نييروطت حبصنل انتاسدقم نع ىت .ء . زییع نود الكا نتانوکم نع یلختنو
 ؛ةدايسلا ىلع هم عرطصن نحو ىتح « برغل اتسفتأ ديعتسن ةقيقللا ف یفاشا ی
 لانن ال ةيانلا فو . هئم ررحتلا لواح نحو ىتح هريثأت قاطن یف لخدنو

 ةيلاعلا ةوقلاو ةيدالا ةوقلا ىف برغلا ءاذتحا وهو : همام ىلع یقیقلا ضرفلا
 اتپابشو « یاو قالخألاو نيدلا طحت ةيلع ىف نولوغشم اننأل .. ماظتتاو
 مرحلا سنج لا صيصاقأو ء ن ويزفلتلاو يسلا ف ةقاطلا دغنتسم
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 فارعلا نأ : ةقيقلا هذه ةلهو لوأل كاذوأ ليلا اذه قدسي نل تذل

 ! ءايوقألا مهو ءافضلا اأ مغر « انفارحا نم رطخأ برنلا

 .ةف رعت سا ع ناتا برفلا ةایحو انتايح

 نحو « مب وقتل اساسأ نوكّل مال مهمآ « مفا رح اواتفا رحا نيب قرفلا نکل

 ! ساسألا اذه تار

 ةيقيفلا « ةيناسنإلا ء ةراضحلاو مدقتلاو ةوقال ماسلا ساسألا كلمن ن

 ساسألا كلذ لع انتراضحو انتايح "شنت ال اننأ انبيعو . . دوعصلاو ةسفرلاو

 . فارحاو فعض نم انيف ام رسو «انفاخت رس كلذو .  ےلسلا

 . . اتا هتراضح نم 'یشان هبیع . . موقتلا ساسأ كاع الف برنلا امأ

 املك لب . فارحمالا ىف داز « ةفرحنما امطوطخ ىلع ء اطوش اف راس الکف

 أ طوبملا فداز - ةفرحنما امطوطخ ىلع -- ةوقلا ىف داز

 یتا مألاو تاءاجلا نإ . ايلقعو ايقالخأ طحبن انتأل ء ءاست موقاننإ »

 مألاوتاعإإلا ةقدلاهجو ىلع یھ « مدقتو ومن لع ةيعانصلا ةراضحلا امف تغلب

 ف عرسأ ةيجملاو ةيرب ربلا ىلإ امدوع نوكتس ىتلاو « فعضلا ىف ةذخألا

 .[لیراکںیکلا ] . « كلذ كردتال امنكلو ءاملإ | اهریغ ةدوغ

 مهنأل نودسفيال كانه سانلاو . . ةفرحتملا ىه امتاذ ةيب رغلا ةراضحلا نإ

ىلع - مهنأل نكلو « ةيبرفلا ةراضعيل ةيلصألا طوطا نع نوفرحنب
 هجو 

 1 صالخإ و قدصب امنوعبتيو « ةراضجلا كالت طوطخ ىلع نوريسي  ةقدلا

م ..انفاخو انقعضو اندسفق .. مالسإلا نع انفرعتا نيملسملا نحن
 نويب رثا ا

ه تناكف « نيقداص اهوعبتا دق . مهتراضح یحو نع اوفرحنپ ملف
 ببسلا ى

 ةيجمأو ةير ربلا ىلإ «لرکد لوق اک مرادحاو مہفارعتا یف

 , عايضلاو
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 ! فارحنا نم هتراضح فام كرديال هنأ « ريك ألا ىبرفلا فارحلالا
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 سفنب « ةيدقلا ةينامورا ةيقيرغإلا امسسأ ىلع ةيلالا ةيب رغلا ةراضحلا موغت

 . حورلا سفنو فادهألا

 . ةصاخ ةفصب ةيدرحتلا . . « راكفألاب » امتدم ةيقيرغإلا ةراضحلا

 « ةيلمعلا ةدئافلا نع ثحبلاو « « مطنتلاب » اهتدم ةيئامورلا ةراضلاو

 . عاتملا نع ثحبلاو

 تماقىذلا « ماعلا ىف « ىيرجتلا بهذملا » ىمالسإلا ماعلا نع تذخأ دقلو
 ..ناهاجتالاوراكفألا نمأريثك هنع تذخأ اك« ةثيدحلا ةيماملا ةكر لا لك هيلع
 س تماق اهمأل « ةينثولا ةينامورلا ةيقيرغإلا حورااب هلك كلذ تجزم امنكلو
 . نيدلا نم روفتو ةسينكلا عم ءادع ىلع = ءدب یذ 'یداب

 ! دب یذ "یداب . . ثفرعا كلذل

 ! دادزب فارحالا لظو

 «طباور نم ضرألاو ءامسلا نيبام س ءادقبا س ةراضلا هذه تمصف دقل
 اہنم الک تلم « ناسنإلا نایک یف نیجزم نیبناج  املباقم س تمصقف
 لكب رخألا تو « تكلا لئاسو لكب بنوا دحأ تعبك م «ةدح ىلع
 ! ةيمنقلا لئاسو

 .تاعباتتم ىر خالا ايالطلتا امتلت ىتلاءةراضملا هذه ىلرألا ةئيطحلا ىه كالت

 ضرألانع ءاسلا لصفو.ةدحو ضرألاو ءاهسلاو .ةدحو ةي رشبلا سفتلا نإ
 نم ىداملا بناجلا نع ىحورلا بفاجلا لصف نم هلباقب امو « ىرشبلا سلا یف .

 « نيلوزعملا نيبناحلا الكسف . « ةيمتلا » هجناتت هيلع بترتت نأ دبال « ناسنإلا
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 ةباہنلا یف دبال ٠٠ هتقاط نم راك أ یم یذلاو « ءدبلا ذنم تہک یدلا ءاوس

 امل وقب ىتلا ةقداصلا ةملكسلا ىزغم كلذو ! نالصفنم امهنأل . . مم البذي نأ

 مالا یلملا » دیکوتلا عاونأ یتشب هباتک یف اهدکویو ؛ لیراک سسکلآ

 . تادهاشملاو ةساردلا لع

 ؟ ةحيتنلا تناك اذاف . هلاو ناسنإلا نيبام ةيب رغلا ةراضحلا تهبصف

 سانا یخو . . مظتلا عاون أ ىترأ ضرألا ىع ةايملا تمظنو ٠ يملا مدقت

٠)ءاصفلا كلذ ةليصح وه یقرلاو مدقتلا اذه نأ كابه
 1 (

 ! كابه تاساللاو فورظلا هتأشنأ مو كلذ

 ! ضرألا ىلع ةايملا ملظنت تالذکو ۰ نیدال اودع سيل ىماملا مدقتلاف

 .ةسينكلاو نيدلا لاج راوأ نيدلل ىسشکلامومفمال اودعكلاذو اذهنوکی دق

 نكمال 1 نیدف هللا نیدل ًاودع سل . هلاذ « نيدال » ًاودع سل هنکلو

 . ةبرشبلا حالصإا لزل ىذلا وهو ء رشبلا ليبس ىق فقب نأ

 ! مالسإلا وه ليلدلاو

 ثيدملا للا وأ .. ىبرجتلا بهذملا امنع اشن ىلا ىربكلا ةيململا ةك, راف

 !مالسإلا هيجوتو مالسإلا یخو نمتأشن لب مالسإلا لظیف تأشن دقء ابروآ یف

 نواسملا ذخأ ىنا ةيئانويلا مواملاو .لع لهأ اونوكي مل - لبق نم - برملاف

 لاق اک + بیرعبتلا وح وجنت اهناذ یف نكست م رمألا داب اہملع اوذملتتو

 هيجوتلا |. ةضمنلا كلت ثدحم  امتاذب نك لو ۰ )ری ردو تلور

 ارييك امدفت تمدقت م نمو . بيرجتلا ىلإ لمأتلا نم امهوح ىذلا وه ىمالسإلا

 ٠ < نردلا اذه لبقتسملا د باتك ىف <« دكا ماصفلا » لصف ارقا ()

 ۰ ۲۳۸ س ۴۴۹ ص مجار (۲)
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 تاراصحملا نم هنزهجأو هلاكشأ نوملسلا ذخأ هعاونأ لکب « مظنتلا »و

 ءهيلإ اوفاضأو مالسالا ورب هوج زمو « ةتباثلا ةيمالسإلا ”ىدابملا لظ ىف ةقباسلا

 وه باطحلا نب رع دشارلا ةفيلملا ناك لب . نيدلا نيبو هني ةوادملا مت مف

 « نيواودلا ني ودت » ىلإ - مالسالا ف نكمعملا ماسلا هحورب - عراس ىذا

 ةليصحاه ىراضحلا مظنتلا و یلدلا مدقتا نأ ناب رغلل ليخىذلا لطابلا مرا

 سلو « كانه ةصاخ تاسبالم هأشنأ مو . ةيلمعلا ةايللاو نيدلا نيب لصفلا

 ! ةي رشي ةقيقح

 ! ةيرشبلا لايجأ ىلع ةيب رغلا ةراضحلا هب تنجام رطخأ ناكه نكلو
 ! « ناسنإلا » ناكم ىف اهوشم اغسسم انآ دق

 ترمضو .. دح ىصقأ ىلإ. ةدالا بناوج لاو ةيركقلا بنا وجل ا هيف تمن اسم

 رذني . . افيخم ًارفنم اميرك راصف ٠٠ دح ىصقأ ىلإ ةيحورلا بناوملا هيف
 ! رامدلاو عايضلاب

 ةذفان نم لخديام الإ املك ةفرعملا ذفاون هسقن ىلع قلغأ دق هوشملا خسملا اذه

 . « حورلا » ةذفان نم لخدي ام ىفلأو . « سملا » ةذفانو « نهذلا »

 لخدتنأ دبال بيكر تلا یقد لاه لمعع اتقؤم هانہبش اذإ -ناسنإلاو

 لیثملاب» موقي نآ ميطتسل . . دحاو نآ ىف ذفاونلا ميج نم هتاملظ ىلإ ءاوضألا

 «هتزهجأ نم ازامج بيصي للخ لکو ! ناسنإلا ةقيرط ىلعب صاحلا « ىئوضلا
 ةصقان ةيئاهنلا ةليصحلا لمح « هتادظ ىلإ ذفانلا « ءرضلا » بيصب صقن لك وأ

 ! ناسنإلا نايكل ةرمدم . . ةماس . . ةرطخ تابكر م جتنت املعجم دقو

 . نحذلا هكرديو ساوحملا هكردت ام الإ نمؤيال ىذلا هوشملا خسملا اذهو

 .ةشاشلام ابناجالإ همامأ رصبي الف. ىعونلا ىسلاب - باصيام لوأ - باصي

 . قالطإلا ىلع هل دوجوال وأ . . ملظم هرظن ىف ةشاشلا ةيقبو . ةايملا نم ابناج
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 ! ةروطللا دیدشو رطخ هکولس ینو هک اردإ یف ثالذ ریثأتو

 ریس م . ةهوشم ةروصلا هسح ىف نوكتو « ةصقان ءايشألا كردي وهف

 . بارطضا هوطخ لك اذإق « ةهوشملا ةروصلا هذه ىده لع هتايح ىف

 امصخشن نأ جاتحم اإ و.. نيرشملا نرقلا ةدامش لك يعن نأ انه جاتحالو

 . امجالع فرعنل

 بناجلا الإاهنم ىر الو« نوكسلاو ةايلا ةقيقحنعناسنالا حور ىست نيغ

 بكو كلا راسم لتخم اک ن اسنالا نايك لخاد ف نزاوتلا لتخم .. سحلل رهاظلا

 لعقلابلتخا دقو! رخآلا امضمبا كرتو ةيبذاجلا رصانع ضعب ةأحف هنع تبحج ول
 نع عطقنا نيح « امفنع لكب ضرألا هبذجف « رصعلا اذه ىف ناسنإلا نزاوت

 ! ءامسلا ةيبذاج

 حور لاصتالاو ء هنم رونلا اهدادمتساو ء امقلاخم اطاصتا ىف .. حورلا طاشن

 . ءاخإ ىلع ةيرشبلا حور لاصنالاو « نواعتلاو مافتلاو ةبلأ لاصتا نوكلا

 مدعو ثبملا نع هللا ىلامت « اطابتعا ناسنإلا نايك تلامللا هعدوب  طاشنلا اذه

 مخأ » «٩ نیبعال امہنپ امو ضشرألاو تاواسلا انقلخ امو » : دصقلا

 ضرألا بذاوج هبلداعيل ناسنإلانایک هعدوأ امن إو . !"٩ ؟ « اتبع ک انقلخ امن

 . ادام و اپن زاوام ىلإ الاد جاعح ةديدش ةفينع ىهو ءامفتاوهو

 نيدلا نيب . هلاو ناسنإلا نيب برفلا ىف « دكسلا ماصفلا » ثدح امف

 ةعتلاو ةذللا نع اثحاب . . ضرألا ىف مب هجو ىلع ناسنإلا ًافكنا . ٠ ةايحملاو

 . رامسلا نم همصعي ىده الب . . ةوشلاو

 . ماصفلاكلذلايمتلاةجيتنلا وه مولا ةيب رغلا ةين دملا ىشغيىنلا مومح ارام سلاو

 )١( ناخدلا ةروس ]۴۸[ .

 ) )۲ء [1] نونمۇملا ةروس
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 ةيبرغلا ةراضحلا وه اعإ . . ةيبرفلا ةراضحلا لوصأ نع افارحا سيل هنإ

 ! ساسألا كلذ ساسألا مادام ٠٠ ىق نأ نكمل هنإ ! نامسللا ةورذ ىن امناذ

 ةيب رغلا ةراضحلا اوذخأب نأ نوعيطتسإ مهنأ نوناقي نيذلا « نوبيطلا » و

 .. اهرارضأ نع اومتجي وأ ٠٠ امنافارحا نود اولوحم مل _ ةيبرفلا اهوصأ ىلع -

 .. ڻدحم نآنکمبال تيش نولیختب مہنأال ۰۰ ًادج نولسم . ًادج «نوبیط» م
 ! ءايشألا عئابط دض اش

 قارغإلا . ٠ ءىش لكى « قارغإلا » ىف جتي ىذلا موما راسلا اذه

 عاتم ىف قارغإلا . عارصلا ةيشحو ىف قارغإلا ةيلالا ىف قارغإلا . ةيداملا ىف

 ةفلاغع نع اشن اضراع اًئيش سل هنإ ٠ . ناطاسلا نعثحببلا ىن قارغإلا . سجا

 *ةراضملا تالت مس یف ءیش وہ اإ + ةيب رغلا ةراضحلا لوصأل برفلا ىئ سالا

 . امجناتن نم ةيمتح ةجيتنو

 ! ناسنإلا ىف ىحورلا بناجلا سمطل ةيمتح ةجيفن

 خراقلل ىداملا ريسفتلا اهم رخبس ٠ . حورلا ةقيقح هلک برغلا رخس دقلو

 ىلامسأرلا برفلا نأ انيأر دقف « ةقيقلا ىف اهدحو ةيعويشلل اكسام سيل وهو |

 اثم رسو . ىرشبلا كواسال ىساج لا ريسفتلا انس رخسو [ )١ هميهافمب موكحم

 ءادعلاو باتكلا نم ةريبك ةفثاط امم رخسو [ ماكرد ] ناسنإلل ىلا ريسفغتلا

 ! باسما یف اهوا دج ملف اهواهاجن ليلقلا ىف وأ . . نينانفلاو نييفحصلاو

 . نونا فارعالا تالذ ىه ةيمتلا ةبنلا تناكو

 اداج اناعإ امه نمؤيالوأ . . رخألا مويلاو ئاب ناسنإلا نمؤيال نيح
 املا اذه ىرب نأ ىه ةيمتلا ةجيتنلاف . . ةيلمعلا ةايلاو رعاشملاو كواسلا ركح

 . نرشملا نرقلا ةداش لصف ىف ىكيرمألا تنارويد لو ةدابش مجار ()
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 وأ ٠ ةلودلا دبي : ةيضرألا ىوقلا نم ايش دعب نأو . ا . هلحو

 ! ناطيشلا دبعي وأ . هتاذ دبعي وأ . ةداملا دبمي وأ . عمنا دېمي

 . هلك ضرألا عاتم ىلع بلاکتپ . . مئ

 . . عات ةساتلا ةديحولا ةصرفلا ىلع بلاكتر

 اأ مويلا ةيرشبلا رمدي ىلا بلاكسلا نم ءىش نوكي ال انه نمو

 ؛ امي ىف ءىش وها . حالصلا هل ىجرب ةيبروألا ةراضملا ىن ًاضراع

 ! اجا نم ةميتح ةحيتنو

 ةطالا زيكرو <« هدي ىف لامل ا زيكو ىلع برذلا ىف ىلامأرلا درفلا بلاکت

 راعتساو ؛ هاد صاصتماو « مشبلالغتسا نم كلذ ميتيامو .. لاما نم ةتشانلا

 «غرفتلا» ةجيتن هنإ . ةيب رغلا ةراضل اف « ايداصتقا ء اللخ سال هنإ .. نايغطو

 .. هللا ىده نع فارصنالاو .. ضرألا هذ

 نم ةثشانلا ةلعاسلا زيكرو اهدي ىف لاما زكر ت ىلع ةيعويشلا ةلودلا بلاکتو

 < مهتيمدا عزلو ء مملالذإو « ساتل ةلودلا دابعتسا نم كلذ عبتيامو .. لالا

 .ةيلاسأرالالتخال لباقم «یداصتقاد لالتخادرګ سیل .. تالآ ىلإ مہلب وحتو

 لالتخا .. نانإلا روصتو ةايلاو نوكلا روصت ىف لالتخا « امامت امام هنإ

 هلا ىده نع فارصنالاو .. ضرألا هذمل خرغتلا نم أش

 سيل ٠٠ ريمدتلاب رذنت ىتلا ةروصلاب « ةوقلا ىلع برغلاو قرشلا بلاكتو

 ٠ مقا د ىلإ ةرطنلا ىف ليصأ لالتخا وه اإ و .. ًاطراع « سايس » الالعخا

 ۰ ۃایلا کت یتا

 ()! قيلعت ىلإ جاعحمال ٠٠ ىسنلا بلاكتلاو
 تس ا

 < ةراضحلا نالكشمو مالإلا » باک نم « بارطضاو طخ د لاق ارقآ ()
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 ! تالالتخا املک

 ,دب ىذ ٴیداب تأشن امنکلو .٠ . ابروأ یف ةيلحم فورظ امه تالالتخا
 . ةايلأو نيدلا نيب دكا ماصفلا كلذ نم

 ةيحيسللا ريمدتلةك رم الخ دينأ ىدوهملاهيج وتا حاتأ ىذلا وه ماصفلا اذه
 , ةماع ةفصب « نيمألا » ريمدتو

 ةملالا ةيداملا هتروص ىف ىعانصلا بالقتالا ماقأ ىذلا وه ماصفلا اڌهو
 . « ةيناسنإلا » دعأوق الو قالخألا دعاوق ىعارت ال تلا

 متصلا ىلإ للرألا ةي رطفلا اهنفيظو نم ارل أ یا ره ابمقلا اذهو
 نم ةايللا ىف يتب ام مطحل . . ةياوفلاو ارغإلل اج رخأو . . قيرطلاو رجتلاو
 . روعسلا سنإلا ةأح ىلإ امم طوبملاو . . ةمفرو ةيواع

 نم هيدي ام بناج ىلإ ] رشلا قيرط ىف معلا رخس ىذلا وه ماصفلا اذهو
 : . دارفألاو ممألا دسفأف [ ةيرشبلل تامدخ

 ثماقف . . ةخوسمم ةهوشم« ناسنإلا » ةروص لمج ىذلا وه ماصفلا اذهو

 ةروصلا ذه یذنت نونفلاو یتا ظنو داصتقالا ظنو ةسايسلا مظنو ةيب لا مظن
 ! هب وشتلا ىف امل دمو ةخ وسما

 ! داسفلا نم برفلا ىف ام لك ًأشنأ ىذلا وه راصتخا ىفو
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 ! جالملا وأ فقوتلا ىلإ ليبسلا كلم ال هنأل رطخ داسف وهو
 . ءايشألا ىلع حيحصلا حلا سایقم كلعال
 «اهنع ساتلا فرحا « ةلاص « ةيناسن| » سيياقمقيب رفلا ةراضحلل تئاكوا

 موج رو “ « ةحيحصلا ١ سياقلا ىلإ .سانلا ةدوع ف لمألا كانه ناکل

 . داسفلا نع
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 ! ؟ ةراضلا هذه « ةحيحمصلا » سيياقلا ىه ام نكر

 ةيرلا» و « ناسنإلا قوقح » نعاریثک مالک ةراضحملا هذه« تلاق » دق

 ةمظملا» و « ةيناسنإلا ةعفرلا » و « ةيناسإلا ةماركلا»و «ةاواسملاو ءاخإلاو

 .ءو ٠٠ و .٠ و« ةيناسنإلا

 قيتحتل - ةايصألا اطوطخ ىلع - ةصلخ ۃراضلا هذه تامع مم

 ! مالكلا اذه

 !«ناويلا» ةروص‘ ةقيقحلا ىن« نادنإلا» ىر وهو س ةصاخم س تع

 نع ةداملا لصفتو . نيدلا نع ةايلا لصفتو . هللا نع ناسنالا لصفت یهو

 ! ةرخألا نع ايندلا لصفتو . حورلا

 ! ةموتما اهتياغ ىلإ اماصوأ اباع نأ ةحيتنلا تناكو

 ةيناسنإلا ةماركلاو « ةاواسملاو ءاخإلاو ةيرملاو . ناسنإلا ق وقح تبل اف

 ةمشبلا ةروصلا هذه ىلإ خلإ . . ّخإ . .« ةيناسنإلا ةمظعلاو <« ةيناسنإلا ةعفرلاو

 اشو ريه ىف امم ًابناج انسملو ٠ ني رشعلا نرقلا ةداش ىف اہنم ًابناج اتسم یتلا

 تاجو . . ايقيرفأو اکيرمأ ىف ةي رصتعلا ةقرفتلا ىف ام ًابناجو یک ازاجنو

 ! ناکم لک ینو لاج لک ین اہم

 مهلصوأفاهو بتا امنإ ! ةيبرغلا ةراضحلا « لوصأ » نع سالا فرحت

 ! راوبلا ىلإ

 ةيقابلا ةيقبلاو « ةي رغلاةراضحلا نم معناللا هجولا نورب نيذلا « نوبيطلا » و .

 حاكلا دوسألا هج ولا كلذك اوري نأ مهيلع « برفلا ىف ةدوجوملا لئاضفلا نم

 : لیراک ةداہش اورک ذتب مث« ۃراضحملا هذ

 ىلا ممألاو تاعاجلا نإ . ياقعو (قالعأ اسين فأل اسم موقاتنإ »

 مالو تاعاجا ةقدلا هجو ىلع ىه « مدقتو وم مظعأ ةيعانصلا ةراضحلا امف تغلب
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 نم عرسأ ةيجمفاو ةي بلا ىلإ امتدوع نوكتتس ىتاو ؛ فعضلا ىف ةذخآلا
 . ٠ اهلإ اهريغ ةدوع

 . فارحمالا طخ . . طحلا ةبابم اهنا

 ًارطي م. ابحراخ نم املع أرطي | ةراضحملا هذه ىف ليصأ فارحا هنكىلو

 ةعيبط نم اشن امنإ و . امقتاقح لث وأ ابميهانم روصت ىف سانلا فارحلا نم
 . هللا نم راش نيدلل داعم ساسأ ىلع ةظخ لوأ ذنم اممايق

 . . نهارا هعضو ىف برقلا نم ًأوسأ  انفاسأ اك نحو

 . قتالخألا ودساف نحن كلذكو . . اهظنتو ًالعو ةوق هئم فمضأ نحت
 ةيلوثسملا نم روفنلا ىهو . . ةعيدللاو بذكلاو قافتلاو شفلا ىه انقالخأ

 ٠ . جاتنولا ىف دجلا مدعو مظنتلا ىلع ربصلا مدعو

 ىف ةكربلاو ! برغلا نم فظن أ ءىش ىف دمت | سنجل ا نوثش یئ انقالخأو

 «نيئافلا» ةصقلاباتكو ن وب رفيلتلاو اميسلاو ةع اذإلاو ةفاحصلا نم رمتسمل ا هيجوتلا

 ! « نيعدبملا » « نيب وهوملا »

 نع -اتقؤم  رظنلا فرصب « مبوفتلا ىلإ ليبسلا كلف ثللذ مم اننكلو

 ! ليبسلا ىلإ انهاجتا مدع وأ انهاجت#

 .  مالسإالا كلمت نحن

 . . ضرألا هجو ىلع ةيحالصإ ةوق ربك أ كلمن
 . . مالسإلا نع فارحالا یھ اہک اننافارعناو

 اقيرطلب .ةيئاسنإلاو ةراضلاو مدقتلاو نكملاو دوعصلاو ةوقال انقي رطو
 ٠ .. مالسإلا ىلإ عوج را وه . . املك ةيرشبلا ذاقنإل

 قيرط الإ = ةيلاسلا هطوطخ ىلع س همامأ ىقيرط الف . . برغلا امأ
 , . رامدلاو عايضلا

 ! ؟ ةي رشبلا لبقتسم بتكي ىذلا وه نيقيرلعلا ىأف
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 ۱۹١١: نس ةقداصلاهتءوبن «لسار دنارتر' » رصاعملا فوسليفلا قتلطأ نيح

 ىلإ ةدايسلا كات ءو . ضيبألا لجرلا هيف دوسي ىذلا رصعلا ىبتتا دق د

 امإأ ىتلب نل ضيب ألا لجرلا نأ دقتعأو . ةعيبطلا نيناوق نم ًتوناق سيل دبألا

 هذه ةقداصلا هتءوبن لطأ نيح « . . نورق ةعبرأ لالخ اقل ىتلا كلك ة يضر

 خیرات ف ضيبألا لجرا رود ىه ةنيعم « ةيسايس » تاسبالم ىلإ ریش نکي

 عاضوألا ةقيقل ىج راما ربظلا الإ ىه نإ ةقيق اىن ةسايسلاف .. ةيرشبلا ةراضحلا

 ةيلملاو ةيعاتجالاو ةيسفتلاو ةيحورااو ةيركمفلا عاضوألا : مالل ةيلخادلا

 هتقيرط ىلع - ىلدب  فوسليفلا س لجرلا ناك امنو ! ءاوس . . ةيدالاو

 | نيرشملا نرقلا ةداهش ىف هبيصنب - ةيفدلفلا

 ىلع - امتياغ ىلإ تلصو دق هتراضح نأل . ضيبألا لجرلا دايس تہتا

 نم نيرشعلا نرقلا ةداهش كلت . . رايهنالا ىف تذخأف - ةفرحسنملا اهطوطخ

 : فوسليفلا كلذ ةءوبن اهنيب نمو ءاہناوج عيمج

 «هسقت هب ذقن  ةيلاملا هتراضح نم قتيرط ضيبألا لجراا مامأ سيلو

 ! (۷اہک الھ كا ذك ىلوتبو « امتدایق مولا ىلوتب یتلا ةي رشبلا ذقنبو

 ةقاط نم هعسوام ىمقأب قلطنم وهو . . ةرمدملا رغملاب ءوام ىناذلا هقيرطف

 ! ناطيشلا قيرط . . قتيرطلا اذه ىف

# ¥ # 

 ! ةيرشبلا لبقتسم نيماشنم انسلف كلذ منو

٩ ٠ 
 نيملا اذهل لفتسلا » بانك ىف ۾ ضيألا لجرلا رود یہناھ لصف ارقا

)١( 
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 ىذلا رابلا ىىلعلا مدقتلا ىلع - ةينايبص ةقيرطب - انلؤافت ىنبن انسلو

 « ناسنإلا » ىواعد ىلع الو ! بيجاعألا منصيسو « لبقتسملا ىف ةايلا رسيبس

 .. دويقلا نمررحتلاو زجعلا نمررحتلاو فوراقلا ىف كحتلاو ةثييلا ىلع ةدايسلا ىف
 ف ممذيمالتو نونوتفملا برغلا باتك اهددرب ىلا ةغرافلا ىواعدلا هذه رخآ ىلإ

 . . ليواقألا هذه نوكواي نيح « داورلا » نم مسفنأ نوبسحم نيذلا «قرشلا

 هطوطخ ىلع  هتاذ ىلعلا مدقتلا نأ ليراك سيسكسل ةدامش نم انيأر دقف

 ج نو « ةيجسلاو ةيربريل ةدوملا ىلإ سائلاب عرسيس ىذلا وه - ةيلاطا

 لمع ىذلا هلاذ وه س ةيلالا هتاروصتب س املع هندايسو ةثيبلا ىف ناسنإلا

 ! رامدلا ىلإ هب ىد وو « هال ال ةراضح ءیشنی

 لظ ف مويلا ةيرشبلا هشيمت ىلا "بسلا مقاولا ىلع الؤافت ىنبن امإو

 ! دايدزالا ىلإ هقيرط ذخأي ىذلاو ! ةيب رفا ةراضل ا
 ! باوصلا ىلإ ةي رشبلا ىدمس ىذلا وه "سلا مقالا اذهف

 1.۰ هیات بط دیصر برغلا ةراضح ىدل دعي مل

 وهو . .ةيرشبلل برغلا هماسيس ىذلا ديحولا ديصرلا وه ىلعلا مدقتلا ن

 ءامدقلا نوي رصملا هأدب . لايجألا رادم ىلع اهاك ةيرشبلا ديصر لصألا نم
 ابروأل هوماسو . . هيلإ اوفاضأو مهنم نوماسملا هذخأو . . دونملاو قيرغإلاو

 .. لبقتسملا ىف ةيارلا لمح نم ًادغ ابروأ هماسقسو . . ةعساو اوقف هيف تحف
 . لايجألا اه وادتت ةمبناد ةرود

 ! ريثكلا تالعال اذه ادع ایف برغلا نكلو

 . . كش الو برغلا اهلمحم لازام ةيميظبتو ةيعاتجاو ةيسفن لئاضف كانه
 . . تارمدملا نم فرام لا ليساا اذه مامأ ةظعيالا هذه ىلإ هنايك ظفح ىلا ىه

 ٤ ممتجلاو ةرسألا طباور كيكفتو « دالإل و « ةيقلللاو ةيسنلا ىضوفلا ىف
 . تايونعملا لکو قلا لك نم تالفنالا
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 لکو برح لک . . موی دمہ اموی لءاضتت ینلا یھ لئاضقلا ہذھ نکلو

 اهددجمو امنوصب ىلا لوألا اهني تدقق امنأل . . اهزازتو اهنم صقنت ةمزأ

 . هللب ةقللا ةلصلا . . نيدلا نيم : ماودلا ىلع

 ىدينك ةحيصو ٠٠ عايضلاب ددهلا بابشلاو . . نيرشملا نرقلا ةداهمشو

 نأ ىلإ ریش اھلک ٠ ءالؤهو ءالؤه ریغو ۰۰ سار دنارتربو فوشرخو

 ! رايپنالاو . لؤاضتلا ىلإ اهةيرط ىف لئاضفلا هذه

 ()« اليدبت هللا ةمسأ دجت نلو ٠ لبق نم اولخ نيذلا ىف هللا ةنس »

 عون نم ةراضح الو < ةيبرغلا راض دی لع صالحا نوكي نلف نذإو

 ! ةيبرغلا ةراضحلا

 .ديدج ءانب ىلإ ةجاحىف..اعيج امنالاجم ىف ىرذج لوح ىلإ ةجاحىف ةي رشبلا

 ملا ٠٠ رييفتلا ىلإ ةجاح وأ بينت نود كش الب لظسس طوطخ كائهو

 ةيرشبلا ظن ريغتت نيح س هيلع فوخالو . كلذ لظیسو دعاص طخ لع ریس

 فقتي | هنأ ىلإ *ىوب هلك ةيرشبلا راتو ! عيضب وأ فقوتب نأ - اهانمو

 دهاوش ثيدملا خبراتلا ینو . هيمنتو هيلع ديزل ةمأ نم ةمأ هماسقت اإ و . طق

 ايند ف ةيمأ نوكست داكن اہتروٹ تدب نیح ایسور تناک دقف . كلذ ىلع

 ةرذلا ثاحعأ ىف هيلع تذماتت ىلإ برفلا قبست ىه اذإ مث ٠١ للا

 لک ایسور نم تراعتساو ! رفصلا تح نم تأدب نيصلاو ! ءاضفلا ثاعأو

 ” جلب ء لئام رطخ ىه اذإ .. مث .. لاومألاو نيينفلاو تاودألاو ددملا .. ءىش

طحلا مامأ فوقوال برفلا مم ممافتلا ةلواحم ىلإ ابتاذ ايسور
 ... رغفصألا ر

 فقي نو .. ةيلاحلا ةيبرغلا ةراضحلا نيبو ىلا مدقتلا نيب نذإ طابترا ال

 ضيبأل لجراا ةراضح ديعبلا وأ بيرقلا ف ترامنا اذإ راهن وأ للا
! 

تحب ..lef رخل وه فقزتيال ةايحلل ىاعلا « مننا و
 ليدعت ىلإ جا

[rele apg (DC 
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 « حورلا هنم لتقتو « برغلا باقرب مويلا ذخأت ىتلاو « هيلع ةرطيسلا « ةيلألا »

 . )ناسنإلا « ةبدرف »و

 ! ةيرشبلا قيرطلك ريني ىرذج رييفت ةبرشبلا لمشي نأىنبني اذه ادع امفو

 ؟ رييفتلا اذه ةروصام

 ىذلا ربيمتلا نوكي فيك فرعنل « ةيلاللا ةيرشبلا تافارحما ىف رظنملف

 ! فارالا ةللاعم ىلإ فلهم

 ..ًاريطخاب رذج افارحنا ةيلالا ةر شبلا امف فرحت ناتيسير ناتطقت كانه

 . . ةروطخ هلع لقبال رخآ فارحما هنع اشن ىلصأ فارحتا وه وأ

 ةايلا ةماقإى . . نيدلا نم روفنلا . . هللا نع دعبلا وه ىلصألا فارحالا
 ( ء٣ ) یئید ال ساسا ىلع ایک

 ويف . « ناسنإلل » ىناسنإلا روصتلا هوشت وه هنع اشن ىذلا فارحالاو

 ىرخأأ ةيحان نمو ؛ ناسنإلل ىناويللا ىدأملا روصتلا ساسأ ىلع ةيحان نم موقي
 . ناسنإلا « ةيثزج » ساسأ ىلع

 حیحصت وهو . ءدب یذ َیداب ہلا ىلإ ةدوعلا وه نإ - جالملاو

 <« لومش دو . ةيحان نم ناسنإلا « ةيناسنإ » ساسأ ىلع ٠ هسفنل ناسنإلا روصت

 . ىرخأ ةيحان نم ناسنإلا

 ٠ ةايلا سس ىلع < ةيناحورلا » نم ردق ةفاضإ درج ىنمتال هللا ىلا ةدوملا
 ديب نلو !ءىش ىف ةبرشبلا ةايلا حلصي نل رفانتملا جيرما اذف | ةيلالا ةيبرفلا
 ! ةايلا ةمجاوم ىف ةريحو ًابارطضاو ايز الإ سالا

# # # 

 نالو « دارفألا نم هريغ مم لئاتي ال درف ماع س هللا هقلخ اک س ناسنا لک (1)
 بصقو « هثيدرف درفلا دقفت برفلا ىلع مويلا ملا ايكي ىلا ةبلإلا نكلو ٠ عيجلا عم هاش
 . [ لوحلا كلذ ناسنإلا : لیراک رظنا ] 1 یداملا جالا ةزهاج بلاوق ف سالا
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 اإلا « هجونلا » یف ايرذج ايت عتصي ءیش . . رخآ ءیش دوصقملا ام

 ! هاوس دحأ ىلإ ال ! هللا لإ ءدب یذ یداب هجشیف ! هتاذ

 ! ةفرخزو ثبعو ةيملت درج ال ! داج ءىش . ىقيقح ءىش هنإ

 هلأ ةيمك اح انعم . ةيهولألاب س هناحبس - هدارفإ هانعم لبا ىلإ هحوتلا

 . سانلا نيب ىقيقلا رمألا بحاص  هناحیپس وه نوک نا ہانعم . هدحو

 ةسايس مه ططخم ىذلا وه . مهتايح جچېنمو مهتعیرش سانلل مضي ىذلا وه

 العو . عمتجلاب درفلا ةقالع ممل ددحب ىللا وه . ملاومأ ةسايسو مهممتج

 «ناسنإلا» ةقالعو . مالاب ةمألا ةقالعو . ةآرلاب لجرلا ةقالعو ٠ ةلودلاب سانلا

 . « ناسنإلاب »

 | ةفرخزو كبعو ةيملت درج ال . . داج یقیقح ءیش

 ةيجز الو < ةفرفرم ةيحور تاحبس الو « داملا ىف هل تاواص درج سیل

 ! غارفلا تاقوأل

 فاكتتسالا مدعو | هلل ةقلا ةيدوبملا ساسأ ىلع الك ةايملا ةماقإ وه امنإ

 ! لاول اذه ىلع هللا ةدابع نم

 ةطقنلا ناك دقف « نيدتلا نم « ردق » نيبو ةيلاطلا ةايملا نيب جزم ا امأ

 | بارطضالاو « ةريلاو « قزقلاو « ىلاملا ماصفتالا اهدنع ادب ىتلا ةرطملا

 ىف ةددعتم ةو ءامسلا ىف هلإ وأ . نيفلتخم نيإ ةدابعب حلصت ال ةايملا نإ

 . داسفو قزم نم مويلا ابروأ هيلإ تاصوام ىه ةيمتخلا اهيا ! ضرألا

 اعيرمم « لطاب هللا روغ هلإ لكف . هللا ريغ هلإ ةدابعب تلذك حلصت الو

 نيح .. هتاذ ناسنإلا وه نيفيزملا ةملآلا ءالؤه رخآو : هداّبع بطعب و بطبام

 ! هدبعت تلا هسفت بطعأو دوبملا كلذ يطع ام امي رسف | هت ا “ناسنإلا دبع

 ! راوبلاو كالملا ىلإ هسفنب عرأو
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 ()« ! نؤلدىب موق ره لب !؟ هللا عم هلأ »

 (« ! نوملميال مشک الب ! ؟ هللا عم هلإأ »

 ()4 ! نورك ذت ام الیلق 1 هلا مم هلبآ »

 0! ن رش اع هللا امت ! ؟ ہلا عم هلأ »

 «)٥( ! نیقداص تک نإ مکن کناهرپ اوتاه لق ! ؟ هللا عم م هلأ »

 عاتجالاو ةسايسال ابك ةيلالا ألا ۴ اهاتمم دحاولا هللا ةدابعو

 اہلیک أب ةايحلا ةروص ربيغتو . . داصتقالاو

 درفلا ةدابعو . عمتجناةدابعو . لاما سأر ةدابعو . ةلودلا ةدابع ءاغلإ اهانعم
 . فارحنا نم تايدوبملا هذه لك ىلع بترتیامو .. یناسنإلا

 ةيدرفلا ظنلاو . . دوبمملا وه - عزلاو زلاوأ س ةلودلالمجت ىتلا ةيعاجلا معنا
 اهزاکترا روح هلعجتو ممتجلا سدقتی ولا ظنلاو ٠٠ . دوبملاوه لالا سأر لمجت ىتلا
 هل یقبتب الف « هدوجو قحسنو درفلا نایک كاذب یغلتو ء رطیسملا یھانلا ر ملا

 باسح ىلع هنایک یف خفئتف درفلا سدقت ىلا مظتلاو . . ميطقلا ىف ًادرف هنوکالإ
 « ةدابملا » وه اينالطب أشم . . ةلطاب مت اہک . ممتجلا ككفتف « عمتجلا

 ا لإ ريغ اهب ھجوتت یتا ةفرحنلا
 و ابتافارغا نزاوي ىذلا « نزاوتلا » ىلإ لفنلا هذه لصت نلو

 . هللا ةدابع ىلإ ةيقيفلا ةدوملاو « املك ةفرحنملا تادابعلا هذه ضفنب الإ

 ! غارفلا تاعاس ىف هيلإ هج وتلاب ىلستلا درجال « هنم ماك هانملاو لظنلا دادمتسا
 «ن رشملانرقلاتداہش یناہنم ابناج انیاریلاةيقللاو ةيعايجالا تافارحالاو

 ]٠٠١[ لمللا ةروس (1)
 ]٦١[ لقلا ةروس (۲)

 ١( للا ةروس ]7۲[
 [1۳] لمنلا ةروس )4(

 ]٠4[ لمتلا ةروس )١(
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 نزاوتت نل . . امف ةضافإلاو امرشا ةلماك « ةيبرغ » بك ت صصخ ىنلاو

 ناسنإلا ةدابعو عمتجما ةدابع اهنيب نمو « ةفرحنلا تادابملا ضقنب الإ كلذك

 ةيظنلا طباوضلا مضي ىلا هللا ةدابع ىلإ ةدوعلاو.! هتاوشل ىأ . . هتاذإ

 . ةيرشبلا ةايحل
# % # 

 فارحالا نم عرفوهو .٠ « ناسنإلل » ىلاسنإلا روصإلا فارحما امأ

 اهدايق تلفتا اك ىروصتلا اهدايق تافناف « نالا نع ابروأب دعب ىذلا ىلصألا

 . نييسيلر نيقيرط ذأ دقف فارعالا اذه امأ . . ىقالناو ىعاجالا

 . هتيدامو ناسنإلا ةيناويح ساسأ ىلع املاك ةايملا ةماقإ

 . ناسن الل ةيثزجلا تامومفلا ساسأ ىلع اهتماقإو

 . . ةي رشبلا ةايح ىف رطحلا داسفلا نم اناولأ أثنأ اهالكو

 هريستال ممتم ةماقإىبروألا ر وصتلا ىف ايلع بتر هتيدامو ناسنألا ةيناويح

 ناکمف هری امن . هکواسالو « هرعاشمالو « هتاروصتالو « ناسنإلا » ےمافم

 ةدیقملاناکملءاضت مم نمو! « هللا » ممافمو ! « ناويملا » معافم هلک لذ

 نيسنجلا ةقالع تطبهو ء سج لا لاج ىف ةيقالا هطباوض تتلفتاو « هسح ىف

 ىف قارغإلاو « ةذللا ىلع لوصحلا امه « ! ةيولويب » ةيدسج ةقالع ىلإ دنع

 تلاق اك ةيرشبلا ريمدتب عرسي ىذلا وه - ةصاخ ةفصب س كالذو . عال

 . . ةيجاقإ « 11ء ىلإ ناسنإلا ليوحت اميلع بتر اك! نيرشملا نرقلا ةداش

 . (')ناويملا ىوتسم ىلع الإ « سحت د الو . . جتنتو جتنتو جنت
 بناوج باسح ىلع هنم بناوچ مخضت الع بترت دقف ناسنإلا ةيزج امأ

 ىلع ديدج ناسنإ « ءاشنإ » ةلواحو « ةماع ىلكللا نايكلا لهاجت وأ « ىرخأ

 . ناسنإلا نايك دسفتو ةرطفلا مم مدطصت ةدساف سا

 ء ةايحلل ىا ريسةتلاو « كولسال ىسنلا ريسفتلاو « راتلل ىداملا ريسفتلاف

 * ةفسلفلا جمابم : « تئارويد لو »و « لوهملا كوخ ناسنإلا : «ليراك جار ()
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 كوللا رسفي ىذلا ] كواسلل ىلآلا ريسفتلاو . . ')ةأرملل « ىلاجرلا » ريسفتلاو

 ايلك . ..هريغو هريغو هريغو [ ةي رشبلا « ةلالا ٠ نع رداص هنأ ىلع ىرشبلا

 املك ايلا روصتو « «ناسنالا» وه هنأب معزلاو ناسإلا نم ءزج ذخأ ىلع اق

 أ معزا اذه ىلع

 ديدش حضاو ةرصاعلا ةيرشبلا ةايلا ىلع كاذو فارحالا اذه ساکمناو

 .ىفطاعلاو ىحورلا بنا ا باسح ىلع ةايلا نم ىداملا بنام ا مخضتف ٠ حوضولا

 یعاججا بالا منسضتو یقلللا بنالا باسح ىلع ىجا بنا لا خضتو
 ديدج ناسنإ « ةغايص » ةلواعو . . [ سكملا وأ ] ىدرفلا بنام لا باح ىلع
 یوتسم وأ هللا ىوتسم ىلع امنا و « ناسنالا « یوتسم ىلع رکفیالو سعال

 تاسو اباک .. خلا . . خلا .. ىتأ تسيل ةأرما «ءاشنإ» ةلواحو . . ناويملا
 روصتلل ةدوملا الإ اه جالعالو ء ناسنإلل ىفاسنالا روصتلا فار ا نم تاش
 ! ناسن ال لماشلا

 ةضبق : ةلماكمملا ةلماشلا هتقيقح ىف ناسنإلا روصتي ىذلا لماشلا روصتلا

 اپنم نوکتی « نیتطب ارام نیتجزنم <« هللا حور نم ةخفنو « ضرألا نوط نم
 .ءارجألا دحوم دحاو نایک

 . ةدحاو ةقيقح حورااو مسجلا

 . ةدحاو ةقيقح ىحسورلا بناطاو ىدالا بناجلا
 . ةدحاو ةقيقس ىونعملاو ىتلللا بناطلاو یمعاتجالاو یداصتقالا بناحلا

 . ةجزنم ةطبارتم ةقيقحو . . ةقيقح ناسنإلا طاشن لک

 نيلصفنمريغ ناءزح هذهو اذه نأل « قالخألا نعىسنجلا طاشالا لصفنيال
 ۰ . « ناسنإلا » نایک نم

 . . جاتإلا بيلاسأ نيسعتو . . ىدالل جاتتإلاو . . ماعطلا نع ثحتبلاو

 ٣۲١ _ ۲۱۸ س ةيو سلا ةبيبطلا ةدابع جار (1)
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 .ةيناسنالاو ةيقللا« ماو ىحورلا طاشملا نع لصفسال املك .. ىلملا مدقتلاو

 , لماكتم لماش دحاو نايك نم - ةطبارتم س ةددعتم بناوج ًاعيج اہنأل

 .هکولس نع هقالخأو . هعقاو نع هتديقع ناسنإلا ةايح یف لصفتتال م نمو

 هنأل . . ىونعلا هطاشن نع ىداملا هطاشنو . سورا هطاشل نع ىسنملا هطاشئو

 « ناز » ناسنإلا سفن تسيلو . كاتو هذه نيب ناسنإلا سفن ىف لاصفناال

 . قالخّألل ةنارخو « سنجلل ةنازخ . مقاولل ةنارخو « ةديقعلا ةنازخ : ةلصفنم

 ةايلا ناسنإلا هجاوي اعإو . ىحورلا طاشنلل ةنارخو « ىداملل طاشنال ةنارخ

 هبن اوج ضب  ةظح ىف  تزرب نإو ‹ لماشلا هطاشنو لماكشلا هنايكب

 ! ()لاوحألا نم لاحم لصفنتال ىهف . . ىرخأ بناوج ترسعتاو

 وجنتو هب رشبلا ةايلا نزاوتت « ناسنإلا ةقيقح ىلع ىنبملا روصتلا اذ و

 ۰ . فارحتا نم امف ام
# # ¢ . 

 <« هلأ نع دمباا : ني رشملا نرقلا ةايح ىف نايساسألا ناقارحالا اه كناذ

 ٠  ناسنإلل » روصتلا داسفو

 . ةيثزج لا ىرخألا تافارألا لك ت أشن نييسيرلا نيفا رحالا نبذه نمو

 نأ نكمال ! رمتست نأ نكميال ءوسلا نم ةجرد ىلإ فارعالا لصوو

 ! ةي رشبلا ريمدت نود رمتسا

 ! رييفتلا اهنم ًأشني ىتلا ةطقنلا ىه هذهو
 .ةبواملا ةفاح ىلع فقت نيح ٠ هتاذ امنايك ىلع رطحلاب ةيرشبلا سعت نيغ

 ! ريغتلا ىلإ ىمستو ! ظقيتس

 | ريغتلل ىعستسو | كشال ةنودجا اهتسوه ن٠ ةيرشبلا طقيتستسو

 . فارحنا نم هيف تعقوام بنج ماظنل س دبالو س دوەتس

 . ناسفإلل حيعصلا روصتلا ىلإ و ٠ هللا ىلإ دوعتس

 ۰ « تاساردلا « بانک مجار )9



 ! مالسالا ىلإ دوعتس

 هلك فا رحالا اذه حلصت ةدحاو ةركف املك ةيرشبلا راکفأ یف سلف OT ر

 ! مالسالا الإ

 جهنم هللا نم دمتسيو « للاب  ًاداج اطہر س ناسنالا طبر یذلا ومف
 . ةنزاوتلا ةلماكتلا ةلماشلا هتقيقح ىلع ناسنألا روصتي ىذلا وهو . ةايلأ

 ىلإ اماصوب و مويلا هيف ريست ىذلا فرعمتلا امقيرط الإ ةي رشبلا مامأ سيلو
 . مالسإلا ىلإ عوجرلا وأ .. ةبواملا

 ءىنتو «اهتيشغ نم قيفتس اأ س یلالا ةيرشبلا عقاو نم - دقتعن نحنو
 ىف هيلي ىذلا ليجلا وأ ليلا اذه ىف ریمدتلا اه هللا بتکی میام ! مالس الا ىلإ

 ! دیعب ريغ دغ

 امتياوغ ىف س ةيرشبلا رمدي نأ نم هلا ةجرب اناعيإ رك أ نحو
 .! بيجتسا نأ لبق ٠ بيرقلا دغلا اذه ىف

 “ ! ليس ةلأسم نوكت نل هذه نكلو

 ! ندلا ىلإ ب رغلا ىف ناسن الا ةدوعب یحوت رداوب تدب دق اقح

 قب نواصي دحاو رثإ ادحاو اوأدب - مويلا ةيرشبلا ءايبنأ _ ءاماعلاف
 ! نوكتلا اهب رادي تلا ةرحيمأا ةقلا ءارو نم هللا دوجو ىلإ ةتحسبلا ةيململا

 تالکشم نإ»: اک اش ادعم هتایح ادب یذلا یکذفلا لاملا زْنیچ سمیچ لاق
 « ! هلإ دوجو الإ العال یربکتلا ملا

 هباتك ىف « كروب وينب مولملا ةييداك أ سیر نوسیروم یسیرک أ لاقو
Man Does Not Stand Alone »ناعالل وعدن للا » : نأوسب ملا »  : 

 . ةليحعتسم امن ودب املا نوت امه ةيابنال تامظنت هيلع لدت یلالا دوجو نإ »

 ءرج شاعإ « هئاكذ ل ةرخافلا رهاظلاو « ضرألا رمظ ىلع ناسإلا دوجو نإو

ae 



 دح ال اديزم بكيل ناسنإلا نإ . . . .()نوكلا "راب هذفنپ جمانرب نم
 تما یتلا_ نوتلاد ةرذ طحت نآ روغ معلا ةدحو لك ىف یاسا مدقتلا نم هل

 بنذم مرج نم ةنوكم موجب ةعوج ىلإ - نوكلا ءانب ىف بلاق رغصأ دعت

 اليدبتةقيقملاو نوكلا نع انتركف ليدبتل الاج.حتف دق « ةرأط تاتورتكلإو
 . ىدام وهام انروصت طب رب ةدماجلا تارذلل تيا قسادلا دعي لو , ايرهوج

 ءارو « رابج ربدم دوجول لاج عدم علا امنع فشك ىلا ةديدجلا فراعملا نإو

 « (")ةميبطلا رهاوظ

 ىلإ جرخ نيح ىسورلا ءاضفلا دار نيراجاج سفت ىئ ساکمنا لوا ناکو

 نم تجتزنا دق ةيعويشلا « ةلودلا » تناك ن إو 1 هللا نع ثحببلا وه . . ءاضفلا

 نم هرشن ىف تدہجام ىلع تبشخو « ضرألا ىلإ هتدوع دعب كلذب هح رصت
 یف هلا نع تح هنإ لوقب نأ « فوتيت » ثلاثلا دئارلا ىلإ تحوأف دالإلا

 ! هدجب ملف ءامسلا

 مہلمامم لځاد یئ . . هللا یمحب نوذوای اوأذب ٩ مالا » لاجر نأ . . ملا

 ! قيرطلا لوأ كلذو . . ةقحبلا ةيماعلا مہا او

 یھ نإ ةيرشبلا ريصم ءوسب رذنت ناکم لک یف یاطنت رطالا تاحیص نا .

 ىلإ ةدوعلا نأ ىدانت الكر . . فارحا نم مويلا هيف ىه ام ىلع ريسلا تمواد

 ! ناس إال لماشلا ريسفتلا ىلإ ةدوملاو « جالملا ىه هلا

 ! كانهوأ انه نم ةقرفتم تاحيص هيف نكت ثيح انيه سيل رمألا نكلو

 نعو < هللا نع برغلا ىف سانلا دصت _ ةريطخو ةيقيقح - ةمح ابابسأ نإ

 . ةايحلل موقلا جهنلا
X% # # 

 رونا ىلإ هلق فرشتي وهو ىح ةيدالا ةراضحملا بساورب باکلا رأت ظحالب (4)

 ةيدالا ةراضحلا بساورب لةثم ريبمت هنا « . « نوكللا *ىراب هذفنی جمانرب » .. یھإلا

 ! 1 ةيرادإلاو . . ةبلمعلا اهلاسأو
 ٠ ٤ه س غ4 ص ىكللفلا ملاص دو ةجرت ٠ ناعإلل وعدي ملا



 ! ةيخترات تاقاح تناك ةيبروألا ةسيئكلا اتبكترا ىلا تاقاحلا نإ

 | ةيرشبلا ةايح وأ امنايح ىف اضراع ايش نكت مو
 . سالا ىلع ةسكلا هتسرام ىذلا مشبلا نايفطلا تاقاجلا هذه ین یوتسپ

 ةيقلللا دساغملاو . ىطسولا نورقلا ف نيدلا لاجر امف شاع ىتا ةفرغلا ةلاملاو

 نع عفرقلاو ةسادقلاو ةدابعل ةصصخل ا ةنكمألا تاذ ىف اهويكترا ىلا ةمينشلا

 نوفشتكي نيح مهيذعقو ءاملعلا لينقت م ٠ . نارغفلا كوكص ةلزهمو . تاوبشلا
 ! ةايملاو نوكللا قئاقح

 . هراكفأو برفلا رعاشم ىف ةقيمع ًاراث ترفح دق املك تاقاجلا هذه

 ! لايجأ ةليصح ىهو . . اهنلازإ نيملا نم سل
 ةسيكلا ىداع نيحبرغلا ىلع امازا نكي ملف ! ةيقطنم ريغ ةليصح امنإ اقح

 الدب ینیدلا هموهقم ححصي نأ هعسو ناکو . ندلا ىداعیو هلا نم رفني نأ

 هجناتنب انمجاوب ىذلا وهو « لعفلاب عقو ىذلا رمألا وه اذه نكلو . هميطحت نم
 ! ءاطخأ نم امف ناك ام اأ مويلا

 امسح  نوكتس - مويلا ةرهاظ اهرداوب تناك امم - نیدلا ىلإ ةدوملاو

 ريغ هللا دري ملام ] 1 لايجأ ىلإ جاتح ةثيطب ةئيطب _ دودحلا ىرشبلا انقطعنمإ ىر

 نم ةعاججو ًادرف ناسنإلا بلقنيام لسأ امو . هللا دیربام لہسأ امو ۱ كلذ

 ةيرشبلا ف ةروركم جدام اهةلاح یهو! استا فقوم ىلإ « هللا مم دانملا فقوم

 [ ! تامزألا تاقوأ ىف ةصاخ

 . تاسالمو فورظ كلذكه تسبال دقف . . ديحولا ببسلا وه اذه سلو

 ««ىداملا قطنملا » وأ « برفلا ىلع مويلارطيسي ىذلا « ىلملا ىلطتلا » نإ
 ! هلا ىلإ ةدوملاو نيدلا ىلإ ةدوعلا ليبس ىف ةرع في

 <« برغلا ريكفت دسقفي ٠٠ امت وبلو « ةعيبطلا نيناوقب » نامإلا نإ

 هذه توبث ساسا ىلع مق برفلا ىف هلك « علاق » ! هلأ ىلإ هج وت دسفیو

 دحأ نه تح اذهو ! رويفتلل  امضرعت ناكمإ الو = اهضرعت مدعو نوناوقلا
۲ 



 ؛ ةينوكللا ناسلا توب ضارتفا الوأ ةدحاو 2 وطخ مدقتيل مما نکی ملف . هبناوج

 ٠ نياوقلاو حاتتلا امنم دمتست و « براجتلاو تادهاشملا الع ىنبت ىلا

 ! هللا ةردق اب ديقي نأ ديرب ٠٠ برفلا نكسلو

 عدوأ دق هدوج وب ملقا عم ¬ هللا نأ روصتي ىرخأ ةيحان نمو

 قالغا د تايلع لک لإ یدؤتف ةيلآ ةقب رطب لممنابکر ت م نیناوقلا هذه نوکلا
 ! هناحبس هنم لخدت نود « نوکلا تایلع لکو

 ةيمالسإلا ةديقلا ةطاب هتبذنجا - ! الم ت ايناملأ ف تينل دقو

 نم هسفن ىف ةفينع ةمزأ دج ومف كلذ عمو « قتلا امنأب ناف امه ومو اپتساقتساو

 ! ةميبطلا نينارق فلاخ اهنأل « تازعسملا » لجأ

 ىف رشابلا هلا لخدت الو ! لاح ةزجملا ثودح روصتي نأ عيطتس ال هنإ

 ا ارلع رست ىتلاء نين اوقلا د اعدوأ امدمبء ةايملانوئش وأ قلنا نوئش نم نأش

 ف الا ثدحم ال رشابملا هللا لخدتت نأ روصت یف ءیطخ هنإ 4 تلق نیحو

 ةظفاحعل ةظل لك ىف رشابملا لخدتلا اذه ثدحم اإ و ةعيبطلا نيناوق ٠ ةفلاخم »

 ةأجافم هذه تناک . . هيلع یه ام ىلع تتبٹ ام الإ و « نیناوقلا هذه توبث ىلع

 ضرألاو تاواسلاكسع هللا نإ ٠ : نآرقلا ىف أرقي وهو اذه ! هريك فل ةي

 0 هدمب نم دحأ نم اميكسمأ نإ اتلاز نالو . الوزت نأ

 ! ؟ تاروصتلا هذه هتدسفأ ىذلا برفلا ىف نيماسملا ريب فيكف

 ىو « ةيمالسالا ةديقملا لظ ىف ىالسإلا ملاعلا ىف ىيرجتلا بهذا امن دق

 نیئاوف » هذم ًادانعو الج برملا امی ىلا | « هلا ةنس » توبثب نامإلا لظ

 رفت نأ ميلعتسا ىتا ةقلطملا هللا ةردق مسح ىف مدطصي | ثاذ عمو [ «!ةميبطلا

 قرم الو ضراعتإلپ ةطاس ی ؛ ةزجيعلاب اونماوء للاب اونماف ! ءاشتنیح ءاشنام

 .ةفوكلا ةقيقملاو ةيمإلا ةقيقلا مبفت ىف بئاصلا جهلا وه اذهو ! ريكفتلا ىف

 ! ليبسلا نع سانلا دصب « رصاق مفت ىلع ىنبملا برغلا ىف « للا » نكلو

۳ 



 . . دملا نع دئازلا عاتملاو

 . . برغلا ةايح ىف ةيقيقلا « ةءزألا د هنإ

 ..ديعبوأ بيرق موي ف «بيفلاب» ناعإلا مم « علا » حلطصي نأ نكح دقل

 «ىداملا» نوكلاىلإ الك ة رظنلا ريغىذلا « ةرذلا » بلق ىف ثحبلا دعب ةصاخو

 ٠ نييبرغلا راكفأ ىف ىداماللاو ىداملا نيبام برقو

 . . ةمخض ةلكشم دملا نع دئازلا عاتملا نكسلو

 ! ؟ نيدلا توص ىلإ عاتملا اذه ةذل ىف عمتسي ىذلا اذ نم

 ؟روعسلا محتللا نم اماوك أ مغارف تاقوأ نوضقي نيذلا تايتفلاو نابثلا

 !؟ نورمدم م عاعملا ذرب عدلا م ,اصعأ قدصت فیک ؟ نوقیفی فیک

 نوقرتح و < . مهامأ . . ققح ققحم رامد نم هيف مام « ءاکسلا » یر دق

 ! ؟ نوقرتحم مهنأ  نولابيوأ - نوسحب له . . ةببحلا رانلاب

 نم ةرطنقملا ريطانقلاو نينبلاو ءاسنلا نم تاومشلا بح ساتل نيز »

 . .«٠ .اینالاةایملا عامم كلذ ءثرطاو ماعتألاو ةموسلا ليللاوءةضفلاو بهذلا

 ` ! نولفو . . نونف مويلا دلا نع دنازلا عاتملاو

 ! برفلا ةايح یف ءیش لکه نکلو .. هدحو یسنجلا ءاقللا تاعاس سیل هتإ
 تباك « باصعالل قهرم - ةيئاسنإلا ةلالا ةقيرط ىلع س كانه لمعلا

 عقاولا تبكلا اوزيل < ماع نم سالا قلطني .. مث ٠ قالطنالاو ةيويحل

 ! ناويلا ةقيرط ىلع نوقلطني نكبلو . ٠ یجلا مہنایک ىلع

 . نيرشعلا نرقلا روصت تكاذ . . هتيلآو ناسنإلا ةيناويح

 بناجلا ىف ت ايمشملا دشأ مضوت « ةبيترا ةلمملا ةيلألا لاتحا لجأ نمو
 ! ناويللا بناج . . رخألا

 « ةرورض ١ هنكسلو . سانلا ةايح ىف « ةيمتح » ةرورض اذه نكي لو
 . نونجنإ فرعا روصقلا اذه ىف
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 ! ريمدتلل ةيتاوملا ةصرفلا زلت . ٠ ةيلاعلا ةيدوميلا لخدت .. م

 . . ةروص لكى ف . . ءارغإلا

 . حرسملا ىف ةيرغم . . اسلا ىف ةيرغم . . عراشلا ىف ةيرغم ةأرما

 ! ناکم لکی ةيراع . . ةبافلا ىف ةيرغم . . ءىطاشلا ىف ةيرفم

 تالجم .. بتكلاو عراشلاو . . بعللاو ىدانلاو حرسملاو اهيسلاو

 ! ءارغإلل

 . ءانفلاو صقرلاو بدألاو ىقيسوملا . . نفلاو

 . أمشموعنو ةايلا فرو

 ا؟عاتلا اذنه نم دحيل . . قالخألا فأ . .. ندا فركب ىذلا اذ نم

اھ) یدال ناسا لع اا برألا تامظدت لکو
 حرف یتلاو ( ءمم

 ساس ىلع اممیقيف س ةلوپسب - دومي فيك ! نيالا نع املصفب برغلا

 ؟ هللا ف ةديقعلا نم

جالا تامظدتلاو . ةيسابسلا تامظدتلاو . ةيداصنقالا تامدا
 ءو و . ةيعات

 مماطم نم دح ىتلا « هللا ىف ةديقسلا ساسأ ىلع امتماقإب بحرب ىذلا اذ نم

 ؟ نيدايملا هذه لكى ف « حلاصملا باعصأ » تاومش طبضتو < نيعماطلا

مت فیک لایجالاهبامدیق دیت لكن م « تررح» ىقلاةأرلا..ةأرملاو
 !؟دو

 مويلا افت ىرت ىهو امياع اسف رصقتو ةيرطفلا امتميم ىلإ | دوعت فیک

 كلذ نم مو < ٠ عراوأاو نواودلاو رجاتلاو عناصملا ءلمو« « عمتجلا » ءلم

 !؟ لجر لک .. لجرلا رعاشم ءلم .۔ هلک

 مویلا یهو «دحاو لجرو دحاو تیب ین اہ اطلس صحن نأ لہقت فیک

 بجعيف « امتنتف ىلع ءانيع عقب لجر لكل شي « قالا مساو « اهدوجو » یرت

 ! « ايلا » " ا۵ نوک تاظحلا عيجتو ٠٠ ققيرطلا ىف ةراع ةظحل ولو اس

و ! نيد لإ اوبس برغل یف ساتل عچرپ ال الگ
 الك ةيرشبلا جرت ال
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 ., كواسلا طامأو ء ميمافلا اهبلإ هنم رشتنتو « مويلا برشا امك ىتلا

 ! ةعراقب الإ نوعجرپ ال
 1! باوبألا ىلع ةعراقلا نكلو

 ! نيري اوسی ما
 چينو هللا ىم ىلإ ةدوعلا نيبو .. بيهرلا لماشلارامدلا نيب !نوريخ مو

 ! « دويقلا » نم س مويلا فرحنا مروصت یف س هيف نکی اممم هلل
 [1 ل] بعر ضيبألا لجرلا ةدايس ءامتأ . . ةظل لكى هاف حتغي رامدلاو

 بعر ةيرذلا برملاو [ امه ] بعر اكيرمأو ايسور ىف لبقتسملا ىلع فوحلاو
 ! عيا لشي

 .ديدج نم لطت ةمزألا تداع .. برطارطخ دامتبال حيرتسي نأ املا مهالو
 ةدوعلا نيب نوريخ مه وأ . ٠ نري اوسيل سائلا .. باوبألا ىلع ةعراقلا

 . بيهراا رامالا نيبو هللا ىلإ
 . هيلإ درعتف ٠ام أ نم اهيلعقفشأواف مرك أ هلانأ موي تاذةيرشبلا دجتسو
 ! دغلا حابص اذه نوي نو
 دايج سانلاب داسفلا دتشي نيح داتعملا ىف س ةوحصلا وأ - ةعراقلا مق اإ

 ! لايجأ دعب

 بقرأ ال هللا ىلإ ةدوعلا وه ةيرشبلا لبقتسم نإ لوقت نيح - نحو
 ! ليلا اذه راعأو انراعأ ىوحم ىذلا بيرقلا دملا اذه

 !لايج ادب لايجأب ساقي امنإ .. ليج یف دا رفأوأ درفرەعبساقيال ةيرشيلارمعف
 ! دلا هنآک ع وضوب هار س كلذ عم انکسلو
 . هللا ةئس . « ةيمشح » ةنس هنأ . . هارن

 . . . هللا ىلإ ادغ ةيرشبلا دوعتس
 1٩ نيماسملا رود ىرت اي نوکی اذام ۰ ۰ نکسلو



 ےسفاسلار

 میدیا ف اوکسم نأ ٠ ةعيلطلا ىف اد اونوکی نأ وه نيماسملا رود

 ء مامزلا مدقم

 وه « مها ربإ کیی ةلم « جرح نم نیدلا یف کیلع لمج امو کابتجا وھ »

 اونوكتتو مکيلع ديش لوسرلا نويل اذه فو لبق نم نیماسملا ک امس
 ¢0 سانلا ىلع ءادہش

 لوسرلا نوكيوسانلا ىلع ءادہش اونوکتتل اطسو مآ ک اناج تذکر »

 )¢ f ادیپش کیلع

 ركنا ن 3 نوېنتو فورەملاب نورما ال تجرخأ ةمأ رخ مک

 (۴) « ہلاب نوئمؤتو

 اذ اونوکیو ‹«ضرألا یف ةمأ رخ اونوکی نأ : نیماسملا رود كلذ
 ٠ ةي رشبلل ةداقو سالا ىلع ءادش

 . مامزلا مدقم ىف ال ةلفاقلا ليذ ىف نيملسلا نأ مويلا فقوملا نكلو

 ! نيماسم اوسيل منال كلذ

 نم اونم آ نیذلا هللا دعو » : فلخنپ ال قداص دعو نیملسملل هللا دعوو

 ناکاو « مېلبق نم نیلا فلخیتسا اك ض رألانمپفاغیتسيل : تالاصلا | ءاصلا اوامعو

 ی ودمي 1 انما مفوخ دعب نم مېنلدبیلو ¢ مه یفترا ىنا مد e شد

 Og) نوقسافلا مه كثلوأف كلذ دعب رفک نمو . ایش یب نوکر شی ال
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 ! نيماسم اونوكي نأ طرشلا

 سياف « مويلا نوفرحنيو سملاب اوفرحا اك مالسإلا نع نوفرحشي نيحو
 کا نمو اهنم کیجینب هللا لق » : فاغیعيال یذلا قداصلا هلل دعو الإ مم
 نمو أ توف نم اباذع f ثم ن ا ىلع رداقلا وه لق نوکر شن متا مث

 فرصن فیک ر ظنا « ضعب سب عب ییذیو اعيش مکسباي وأ «کاجرآ ت

 r نوہقفي ململ تابا

 ةفرحدملا ةيرشبلا هذ ارود س نیماسم نونوکی نیح - مه نكلو

 ! امتلالضو امفارحاب مويلا ىقشت ىتلا ةلاضلا

 .. ةايحال اصلا جمنملا نوكسامب نيذلا - ضرألا لك ىف مهدحو > مهلا

 .لالضلا نم ىداملا جبنا

 ةي رشبلا ك بار ىذلا جنا نوكکلم نيلا س محو م

 . ةرمدملا امناقارحا ىواديو

 نيب ! للو ناسنإلا نيب ابروأ هتثدحأ ىذلا ماصفلا بأرب ىذلا جهلا

 . لائملاو عقاولا نيب . حورلاو مسجلا نيب . ةرخآلاو ايندلا نيب . ةايملاو نيد

 : اهتدابع ديحوتو امتجو ديحوتب ةي رشبلا سفنلا تاتش ىذلا جينا

 ابطاشن ٠ ىداملاو ىحورلا امطاشن ىف ٠ ةدحاو ةهجو هجيتتو « ًادحاو الإ دبعت
 ناولأ نم نول لک .. ()ینفلاو یلقعلا ایطاشن . یسایسلاو یعامجالاو یداصتقالا

 مويلا ةيرشبلا سفنلا قز ىلا قتاقلا بارطضالا فقي كلذب و . طاشنلا
 هيجوتلا نع نيلوثسلا عرفيو « ممتجملا رمديو بابشلا دسفيو « امطاشن لک ايو
 ! ءاوسلا ىلع ىرغصلاو ىربكلا لودلا ىف

 قاق الب یمیبطلا اطاشن لک طشنت نأ ةيرشبلا سفن لفكي ىلا جهلا

Oشالسإلا نفلا جهنم » بانك ر ظنا (۲) ]1 14 ] مانا ةروس  »> . 
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 «بذجلاو دشلا نيب انوزوم « حيحصلا هرادم یف بکوکلا ریس اک ؛ مداصتالو

 . نازتا ةكرح اکر حتم

 . نيدلأ نم ةرفن الو ةديقعلا م مداصت الب للا ایند یف طشزت

 لمارفلا نم ةتلفنم الو ةقوعلا تباوكلاب ةلةثم ريغ عقاولا ايند ىف طشنتو

 . ةطباضلا

 ةفاظن ىف ء سنملا طاشن كلذ ىف ام « هلک « یویملا » اہطاشن سرامو

 . باصعألا دت الو تابغرلا مشت

 . نازناو لقعت یف اہاک ةایحلا قفارم مافنتو

 . . نوماسملا كساب ىذلا جبنلا وه كلذ

 اهذقنبو ۽« امفارحلا نم اهذقنيل ةيرشبلا هيلإ اتم ىذا جملا وه وهو

 . بيهرلا رامدلا نم

 . . همفتو هلع ًأرقت نأ نكي ناف « هتقيقح ىلإ ةيرشبلا یدتہت کلو

 . ضرألا عقاو ىف ةذفيم ةروص . . ةيعقاو ةيلع ةروص ىن هارت نأ ىنبني امنإ

 ! ةيرشبلل نيماسملا رود كلذو
uw & 

 هجو ىلع نيماساو مالسإلا ةداهملاو .. نيدلإ مويلا ةيداعلا ةي رشبلا نكلو

 تابثإ ةصرف مل كرتت نل ! ضرألا عقاو ف هنوذفني مکرتت نل صوصللا

 ! ةبواعلا هتقيقح

 ! ءانفإلا برح ممبراحتس

 . طيح ا ىلإ طيجلا نم ىمالسإلا املا ىف مويلا لمفلاب ةمباق برحلاو

 اهدناسأو . . لازت امو ىضاملا نرقلا ىف تادب ىلا ةديدجلا ةيبيلصلا برملا

 . ةينويمصلا

 « ىداصتقالا » رامتسالاب . شویجلاو حالسلاب.برحلا لاسو میم برح

 بابشلا تاماتها ريمدتب . قالخألا داسفإب . . ىحورااو ىركشلا رامتسالا و
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 سجا صيصاقأو « نويزفيلتلاو نيسلا لوح تفاہتي تاتف ىلإ ممايوحو ةداملا

 . . نيطايشلا هتعدتباام راسو ء ءايزألا ضراعمو لاجل تايرابمو « مومحلا
 . ةيويلأ هنقاط امف كلمني

 منوم : تارا لک رم ui -نوماسلا اما تيد نم نوخیلسنت

 . تايناکمإو تالآو تاودأو تاعو رشمو اضورق ميسو ؟رضغنو

 ! ةايلاب کل حبس ناف . . کنيد ىلع نورصتو

 ةندهالواپيف ةداوهال برح . مالسولا امپجاوب تلا ةروعسملا برملا ىق كالت

 ° طيحلا ىلإ طيحلا نم ىالسإلا ثمبلا تاكرح لمشت برح . روتفالو

 ةيجراخ رزو « وديب » اہب حرص اک اتایحأ ءاحرصلا ضعب ایہ حرص برح

 بحي و بيلصلاو لالا برح اهلإ رتازجلا برح نع لاق نيح « قباسلا اسنرف

 . نورخآ اهم و ٠ ٠ اهتباغ ىلإ ىضمت نأ
o» » 

 نأ اوعيطتسي ىكل دمجلاو دايما نم ةلي وط ةرتف ىلإ ةجاح ىف نوماسلاو
 . ةيرشبال رود اودۋي

 ! هنومهفيال مهنإف . . مهنيد ممفت ىلإ الوأ ةجاح یف

 هيوشتلا برحو . دوكرلا رصع ذنم مبواق ىلع تئار ىلا ةلب وللا لالا

 نم مذمت ۽ نويبيلصلا نورمعتسلاو نوقرشتسلاو نورشبلا اهنش ىلا
 . ندلل ةداعملا = ةدايسلا تاذ ~ ةيب رغلا بهاذملاب ةئفلاو . ليلا « ةذناسأ »

 قبطني هنأ نظلاو « ةسينكسلا م هتروص اک ېنید یف نويېر وألا هلاق امم رثأنلاو

 یداصیقالاو براو ىسايسلا فعضلا فقوم م.« نيللا » مومفم لک ىلع

 قيدصت مهيلع ليسيو « ةيثاذلا مهميق لك ىف ممككشي ىذلا « برفلا ءازإ
 1 نينكمشلا ءايوقألا ىف ةليضف لك مهسفت أ ىف ةصيقن لك

 ادومپ لف مراصب أو نيماسلا بولق ىلع تشغ دق ةعمتجم املك بابسألا هذه
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 ٠ هوفر نأ م ىلوألا ةمبلا تراصف . نيدلا اذه ةقيقح نوفرعي -

 | ہوشیمی نأ لإ (یناٹ ةجاس یف مو
 ! ءابشألا نم ءىشل تيتا مطلا ىطعت ال 1 ىنكتال اهدحو ةيرظنلا ةفرعم اف

 ىف اممم لعافتي و ء لعفلاب امشيعي نيح ةركسفلا ةفيقح ناسنإلا فرعي اإ

 . ةايلا عقاو

 . اد 2 هتب رغ مرامضو نيام بولاق ىلع مويلا بیرغ مالسإلاو

 !ةبرغ دشأ وأ

 دسسفت مل اسوفت هجاوب ناک هنکلو . ادب موی - ةقیقح ¬ بیرغ ناک د فل

 تبا ا ام ناعرسف . داسفلا ىف رولا ةقيع نكت ل وأ . داسفلا لك امترطف

 . ىتحلا روتلل سوفنلا تفصو ةدسافلا ةرشقلا

 اسوقت س ماف K نيماسملا « نومسا نمف e مالسإلا هاوي مويلاو

 داسفلاو . فقوتلاو راحالاو دولا هثدحأ ىذلا داسفلا : داسفلا امف لغوت

 فرصي ىذلا « دملا نع دنازلا عاتمتسالاو ىقلللا لاحتلاو . برغلا نم بوج ا

 مقاول رمألا ركح - اودوعت نيماسم هجاوي اك . نيدلا ىلإ عوجرلا نع برفلا

 عیرشلو مالسإلا حد نع ًادیعب اوشاعي نأ مس ىيلصلا راعتسالا هیج وت ت

 ذيفنتلاو ريكفتلاو كواسلاو قالخألا ىف املك مهنايح ع نو. مالسإلا

 . ةيمالسإ ريغ ماافم

 . دشأ مالسإلا نع مويلا ةبرغلاف كلذل

 .ةايلامقاوىف هوشيعي نأ - مالسإلا اوفرعي نأدعب - ةجاح ىف نوماسلاو

 ىالسإلا هقفلا اوسني نأ س لءفلاب هوشيعب نأ دعب - ةجاح یف مم 2

 . امتایلزج لکو نرشملا نرقلا ىف ةرضاحلا ةايللا بك اويل

 ! رطخألا الو لوألا دملا سيل هنكلو . كش اذه ىئام مخض دج وهو

 ءىجيس كلذ دعبو ! هوشيعيو مالسإلا اوفرمي نأوه رطخألاو لوألا دملا امنإ
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 زي ىلع  یمالسإلا مومنلاو ةيمالسإلا ةايلا لظ ىف - ًايمردتو ًايئاقلت وغلا

 . ندهتجلا ءاقفلا

 باہسأو هلک برفلا ملع ىلع فرعتلا ىلإ ةجاح ىف مه هلك كلذ ءانثآ ینو

 ةليصألا ةيململا مساح اودیعتسي قح . تاربخو تارو تامظدت نم ةيدالا هتوف

 ىلع س ةلاعف ةيح ةكراشم اوكراشيو - ةريخألا لايجألا ىف اهودقف ىتلا
 . ڻوعبلاو تاربحلاو تامظتلا تات ىف - ةفيظنلا ةيمالسإلا مهتقیرط

KR 

 ةيرشبلل مرود اودۆي یح الا نوال هيلإ | جات الذ لک .

 نيماسالل ىرورض . یرورض كلذ عم هنكلو . اش مخض دهج وهو

 ناسنإلا . مالسإلاب هللا ماع ا« ناسنإلا» یوتسم ل اوشيعي ىکل مہسفنآ

 ةيرشبلل كلذك ىرورضو . مامإلا ىلإ علطتلا فيظنلا نزاونملا رضحلا رودتلا

 - ةيضار - اهعبتتف « ةميلسلا ةفيظنلا ةركسفلل ىلا ىعقاولا جذوملا ىرت ىكل
 . ةي رشبلا ءافإي رذني ىذلا رامدلا ىقتتو « رونلا ىلإ تاماظلا نم اهب جرختل

 ! دهم لا اذهب نوموقي نيلسملا عدت نل مالسإلاب ةطيحلا تاوادملا نكسلو

 رةفت نل . أدهم نل ةروعسلا ةرثادلا برملا

 . هنوشيعي وأ ميد نومهقي نيماسملا مالسإلا ءادعأ عدي نل

 خااشمو تاواص  ءاش اذإ س مالسإلا ىقبي نأ نم مهيد معنامال هنإ

 ! ةكربلل دجاسمو
 مماغملا لاخدإب هميهافم ليدعتو نيدلا « ريوطت » نم مہ منام الو

 ! هباص ىف ةيب رفلا

 . . لعفلاب هشيعي و مالسإلا مهني مان فقثم هاف عاو لسم عمتجم مايق امأ

 نأ ىشبني ىذلاو . . مالسإلا ءادعأ هبهري ىلا بوهرلا رمألا وه تاذلاب اذهف

 ! لیس لکب هنود اولو
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 ! نيا اذه ءان ةصرفلا ءادعألا عدي نل 1 الك

 ىف ةملسم ةعاج مايقل ةبسنلاب تايناكمإلا عيمج لتقب لعفلاب اوما دقلو

 ! ليلا اذه

 ! هللا نيد ىف نيمتكحلا مه اوسيل رشبلا نكلو

 !٠ « نوملع ال سانلا رک أ نکو هرمآ ىلع بلاغ هاو د

 جاجحلل ةنيفس اوبلقو رحألا رحبلا ىف نويبيلصلا لغوت خراتلا یف موب تاذ

 ةدقملا ضرألا وحن لعفلاب اوراسو « ةد ىف اولزنو « اهيف نم اوتو

 . ةسئدملا مممادقأب

 بيفلاب ةلصلا عوطقم « ةظحللا كالت ىف خبراتلا دصرب فقو (ناسنإ نأ ول

 دعب سيلف . . مويلا دمب ةماق هل موقت نلو ىت دق مالسإلا نإ لاقل « روتسلا

 .. ءىش الذ

 ةموق ف ببسلا ىه تاذلاب ةثداحلا هذه نأ خيراتلا نم ملم انكلو

 ! نييبيلصلا رهاق . . نيدلا حالص

 . ٠ ضرألا لكى مالسإلا نويبيلصلاو نوين ويهصلا تتخم مويلاو
 لودلاو نيرشبملا باصعأ جعزت ةروصب ايقيرفأ ىف مالسإلارشعني م .. مث

 ! نيرشبملا ثعبت ىتلا
 ىلا نوجسلا لخاد ىف . . نيدمطضلا اكيرمأ جونز يف مالسإلا رشدنيو

 1 مدرشنو د دهطضت

 ' لبقتسملا ىلإ ةراشإ تلت

 ! نيماسملا نم ةمداقلا لايجالل ةيحوم ةراشإ ىهو

 ! « نوماعي ال سانلا رثك أ نكلو . ءم ىلع بلاغ هللاو »

 مظعلا هللا قدص
 ا

 ]1 ] فسوي ةروس )١(
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 عوضولا

 .. ةمدقم

 ٠٠ روطتلا رصع

 ae ea ماكر دو - دي ورفو - سکر ام : ةثالثلا دوہلا

 ٠٠١ e e n خيراتلا ةدامش

 ناسنإلا نايك ىف روطتملاو تباثلا

 ٠٠١ ٠٠١ ٠٠٠ نيرشمعلا نرقلا ةداش

 .٠ ٠ ةيرشبلا ةايحو مالسإلا

 .٠ تايعجرلاو مالسإلا

 برغلاو نح
 مہقارحاو انفارما ٠۰ ٠٠۰ ٠٠۰ ٠۰

 ةيرشبلا لمقتسم ٠
 نيسملا رود ٠ ٠.١ .٠٠ ٠





 شورشلاراد نعردمب
 ةلماك ةينوناق ةيعرش يف

 بطق ديس ذاتسالا ةبتكم

 ةيمالسإ تاسارد « نارقلا لالظ ين *

 يمالسإ عمتجم وحنا ٠ نآرقلا يف ةمايقلا دهاشم +«

 جاهنمو ةركف خيراتلا يأ ٠ نارفلا يف ينفلا ريوصتلا »
 اب رلا تايا ريسفت « ةراضحلا تالكشمو مالسإلا »

 ىروشلا ةروس ريسفت « هتاموقمو يمالسإالا روصتلا صئاصحخ »
 تایصخشو بتک ۰ هجهانمو هلوصأ يبدألا دقنلا ه٠
 نيدلا اذه لبقتسملا « ةايحلا ين رعاشلا ةمهم *

 دولا عم انتكرعم # نيدلا اذه #

 ةيلامسأرلاو مالسإلا ةكرعم ٠ مالسإلاو يملاعلا مالسلا *

 مالسإلا يف ةيعامجالا ةلادعلا « قي رطلا يف ماعم «

 بطق دمحم ذاتسألا ةبتكم

 لوسرلا نم تاسبق « مالسإلاو ةيداملا نيب ناسنإالا »

 مالسإلا لوح تاش ٭ يمالسإالا نفلا جهنم *

 نيرشعلا نرقلا ةياهاج ء ( لوألا ءزجلا) ةيمالسإلا ةيبرتلا جهنم »
 ةينآرق تاسارد ( يناثلا ءزجلا ) ةيمالسإلا ةيبرتلا جهلم ء

 ححصت نأ يغني ميهافم ديلاقتلا ةكرعم +

 عطلا تحت عرتجملاو سفنلا ين *

 ةيرشبلا ةايح ي تابثلاو روطتلا «
 يمالسإلا خيراتلا بتكن فيك « ةيئاسنإلا سفتلا يف تاسارد «»

 مالسإلاو نوقرشتسملا # نوملسم نحن له #



 ةيمالسإلا قورشلا راد بتک نم

 رسيلا رسغلا قورشلا فحصم

 يريطلا مامإلا رسفت رمصتخم

 ريسافتلا ةمقو فحاصملا ةفحت

 ءازجألا ضعبل ةلصفتم تاعبطو ةفلتخم ماجحأ يف

 ميركلا نارقلا ريسفت
 توتلش دومحم ربكألا مامإلا

 ةعبرشو ةديقع مالسإلا
 توتلش دومحم ربكألا مامإلا

 ىراتفلا

 توتلش دومحم ربكألا مامإلا

 مالسإالا تاهیجوت نم
 توتلش دومحم ربكألا مامإلا

 ميركلا نآرقلا ىلإ
 توتلش دومحم ربكألا مامإلا

 رشعلا اياصولا
 توتلش دومحم ربكألا مامإلا

 داصتقالا ملاع يأ ملسلا
 ين نب كلام ذاتسألا

 هللا ءايبنأ
 تجه دمحأ ذاتسألا

 ةيناسنإلا يبن
 نیسح دمحأ ذاتسألا

 ةيئابهر ال ةيئابر
 يودنلا ييسحلا يلع نسحلا وبأ

 عبسلا تاءارقلا يف ةجحلا

 مركم ملاس لاعلا دبع روتك دلا میدقتو قیقحت

 يحولاو لاقعلا نيب يمالسإلا ركفلا

 مركم ماس لاعلا دبع روتك دلا

 يرجهلا رشع سماخلا نرقلا فراشم ىلع
 ريزولا يلع نب يهاربا ذاتسألا

 ةدلاخلا ةلاسرلا
 مازع نمحرلا دبع ذاتسألا

 این ًالوسر محم
 لفون قازرلا دبع ذاتسألا

 لکاشم الب نوملسم
 لفون قازرلا دبع ذاتسالا

 قرطلا قرتفم ين مالسإلا
 روتک دلا

 يمالسإلا هقفلا يأ ةبوقعلا
 يسنهب يحتف دمحا روتک دلا

 يعامتجألا عافدلا ةيرظن نم ةعيرشلا فقوم
 يسهم يحتف دمحا روتك دلا

 يمالسإلا هقفلا يل مئارجلا

 يسنهب يحتف محا روتك دل
 يمالسإلا يئانجلا هقفلا لخدم

 يسلب يحتف دمحا روت دل

 ينالسإلا هقفلا ين صاصقلا
 يسن يحتف دمحا روتک دلا

 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةيدلا
 يسنهب يحتف دمحأ روتك دل

 "جارعا ءارسإلا

 يوارعشلا يلوم خيشلا ةايضف

 ةورع دمح



 ردقلاو ءاضقلا

 يوارعشلا لوتم خيشلا ةليضف

 ةيمالسإ اياضق
 يوارعشلا يلوتم خيشلا ةليضف

 نآرقلا يف ينفلا ريبعتلا

 نيمأ خيشلا يركب روتك دلا
 يوبنلا ثيدحلا بدأ

 نيمأ خيشلا يركب روتك دلا
 نيدحلملاو نييدالا ةهجاوم ين مالسإلا

 بيطخلا ميركلا دبع ذاتسألا

 نآرقلا ين دوهيلا
 بيطخلا ميركلا دبع ذاتسألا

 هللا مايأ

 بيطخلا ميركلا دبع ذاتسألا

 یفکو نوملسم
 بيطخلا ميركلا دبع ذاتسألا

 ةيباهولا ةوعدلا

 بيطخلا ميركلا دبع ذاتسألا

 نيدو بدأ _ نولوألا لاق
 يلدملا فيض وأ ديسلا ذاتسألا

 بر ای لق
 يلدلا فيض وبأ ديسلا ذاتسألا

 قحلا ناميإلا
 ةشيرج يلع راشتسملا
 ىنسحلا هللا ءامسأ لوح ديدجلا

 ديعس ينغملا دبع ذاتسألا

 مايصلا يل عونملاو زئاجلا
 يعطملا مظعلا دبع روتک دلا

 ةعبرألا بهاذملا ءوض يف ةرمعلاو جحلا كاسانم
 بعلعملا ىظعلا دبع روتك دلا

 ص ٤

 بحملا دلولا اهيأ
 يلازغلا مامإلا

 نيدلا ي بدألا
 يلازغلا مامإلا

 رشعلا اياصولا حرش
 انبلا نسح ماما

 ناطاسلاو نارقلا

 يديوه يمهف ذاتسألا

 جارعلاو ءارسإلا ايافخ
 كيكلا ىفطصم ذاتسألا

 بيطخلا دادعإو ةباطخلا

 يلش ليلجلا دبع روتك دلا
 نآرقلا خيرأت
 يراببألا ميهاربإ ذاتسألا

 ةدروتسلا ئدابلاو مالسإلا

 رمللا معنملا دبع روتك دلا

 ٠١/١ مالسإلا مالعأ ةلسلس

 ٠/١ تيبلا لهأ ةلسلس

 تايضايرلا ي نيملسلا ءاملع ماهسإ
 عافدلا هللا دبع يلع روتک دلا فيلات

 ئوش لالج روتک دلا قتیلعتو بيرعت ٠

 ديسلا زيزعلا دبع روتك دلا ةعجارم

 هقفلا يئ هرثأو ثارنلاو ةنسلا ين دحاولا ربخلا
 يمالسإلا

 اهم داشر ریهس ةروتک دلا

 قرشلا يف ةميدقلا نايدألا

 يلش فوؤر روتک د
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